
Πολιτιστικά & Ψυχαγωγικά
προγράμματα για άτομα άνω των 50 ετών



06 Μπενελούξ
6 Ημέρες
Άμστερνταμ | Βρυξέλλες | 
Λουξεμβούργο | Γάνδη | Μπριζ | 
Ρότερνταμ | Ντελφτ | Χάγη

08 Ελβετία Αλσατία Βαυαρία
8 Ημέρες
Ζυρίχη | Λουκέρνη | Βασιλεία | 
Στρασβούργο | Κολμάρ | Ριμποβίλ 
| Ρικβίρ | Μόναχο | Βαυαρικές 
Άλπεις | Κάστρο Νοϊσβανστάιν | 
Ομπεραμεργκάου | Στάιν αμ Ράιν | 
Καταράκτες Ρήνου

ΝΕΟ!

11 Ελβετία, Βενετία
     & Λίμνες Β. Ιταλίας

8 Ημέρες
Ζυρίχη | Γενεύη | Λωζάννη | Βενετία | 
Βερόνα | Μιλάνο | Κόμο | Λουκέρνη 

ΝΕΟ!

14 Η άλλη Γαλλία
8 Ημέρες
Βαρκελώνη (Κόστα Μπράβα) |  
Καρκασόν | Τουλούζη | Albi | Μπορντό | 
Λιμόζ | Λυών | Αβινιόν | Εξ εν Προβάνς | 
Μασσαλία | Αρλ 

05 Τι είναι το
Golden Age 50 plus; 

περιεχόμενα

18 Μαδρίτη Ανδαλουσία
8 Ημέρες
Μαδρίτη | Κόρδοβα | Σεβίλλη | Χέρες 
ντε λα Φροντέρα | Πούντα Ούμπρια | 
Φάρο | Ολιχάο | Μάλαγα | Γρανάδα | 
Τολέδο 

ΝΕΟ!



21 Μαδρίτη & Χώρα των
Βάσκων
8 Ημέρες
Μαδρίτη | Μπιλμπάο | Μπιαρίτζ | Σαν 
Σεμπαστιάν | Μπουργός | Εσκοριάλ | 
Σεργκόβια | Τολέδο

24 Γύρος Ισπανίας

27 Γύρος Πορτογαλίας & 
Μαδρίτη

8 Ημέρες
Μαδρίτη | Βαλένθια (Γκάντια) | 
Βαρκελώνη (Costa Brava) | Φιγκέρες | 
Γιρόνα | Σαραγόσα | Τολέδο 

8 Ημέρες
Μαδρίτη | Σαλαμάνκα | Πόρτο | Κοϊμπρα  
| Φατίμα | Λισσαβόνα | Σίντρα | Κάμπο 
ντα Ρόκα | Κασκαΐς | Εστορίλ | Κάθερες 

30 Πορτογαλία
5 Ημέρες
Λισσαβόνα | Πόρτο | Κοϊμπρα | Φάτιμα 

32 Γη της Επαγγελίας
5 Ημέρες
Τελ Αβίβ | Βηθλεέμ | Ιερουσαλήμ | 
Γαλιλαία | Ναζαρέτ | Κανά | Νεκρά 
Θάλασσα | Κάστρο Μασάντα | Ιεριχώ

36 Πολωνία
7 Ημέρες
Βαρσοβία | Κρακοβία | Βρότσλαβ | 
Άουσβιτς | Αλατωρυχεία Βιελίτσκα | 
Τσεστοχόβα | Λουμπλίν 



48 Όροι Συμμετοχής

46 Νάξος

42 Κρήτη

4 Ημέρες
Γύρος Νησιού | Χώρα Νάξου

6 Ημέρες
Ηράκλειο | Κνωσσός | Χανιά | Ρέθυμνο | 
Άγιος Νικόλαος | Ελούντα | Σπιναλόγκα |  
Οροπέδιο Λασιθίου

Γενικές Σημειώσεις Προγραμμάτων
Η σειρά των εκδρομών / επισκέψεων μπορεί να διαμορφωθεί  
διαφορετικά, χωρίς να αφαιρεθεί τίποτα από το πρόγραμμα.

Δεν περιλαμβάνονται
Ότι ρητά δεν αναφέρεται στα προγράμματα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό. Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (εάν ζητηθεί 
τον πληρώνετε απευθείας στα ξενοδοχεία). Είσοδοι σε μουσεία, 
ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Επιπλέον γεύματα, ποτά 
στα δείπνα. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. 

* Τα παραπάνω αφορούν όλα τα προγράμματα που εμπεριέχονται 
σε αυτό το έντυπο. Σημειώσεις ή μη περιλαμβανόμενες παροχές 
που διαφοροποιούνται, αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής.

Καρπαθίων
5 Ημέρες
Βουκουρέστι | Μπρασόβ | Σινάια | Μπραν 
| Ρασνόβ | Σιγκισοάρα | Ποϊάνα Μπρασόβ  

39 Ρουμανία, στη μαγεία των

περιεχόμενα



Πιστοί στο ραντεβού μας για 8η συνεχή χρονιά, 
συνεχίζουμε τα επιτυχημένα προγράμματα Golden Age 

50 plus. Όπως κάθε χρόνο επανερχόμαστε με κλασικούς 
διαχρονικούς αλλά και νέους προορισμούς.

To Golden Age 50 plus είναι ένα κοινωνικό - πολιτιστικό και 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ελάχιστο κόστος συμμετοχής, 
το οποίο απευθύνεται σε Έλληνες υπηκόους, ηλικίας 50 
ετών και άνω, με τη δυνατότητα συνοδείας της οικογένειάς 
τους, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να διδάξει και να 
ψυχαγωγήσει κάθε δικαιούχο σε ειδική, προνομιακή τιμή. Το 
δικαίωμα συμμετοχής δίδεται κατά σειρά προτεραιότητας.  
Οι προσφερόμενες παροχές και υπηρεσίες είναι υψηλού 
επιπέδου, καθώς οι προορισμοί οι οποίοι προτείνουμε, 
έχουν εμπειρία στην οργάνωση αντίστοιχων προγραμμάτων 
σε όλη την Ευρώπη. 

Όλα τα προγράμματα του Golden Age 50 plus είναι 
αεροπορικά. Οι τιμές περιλαμβάνουν και τους φόρους των 
αεροδρομίων, περιηγήσεις των επισκεπτόμενων πόλεων 
και ελληνόφωνο αρχηγό - συνοδό. Οι αναχωρήσεις των 
εκδρομών πραγματοποιούνται Φθινόπωρο και Άνοιξη.

Καλό σας ταξίδι!

Τι είναι το
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1η Ημέρα: Αθήνα | Άμστερνταμ | Βρυξέλλες 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
Άμστερνταμ.  Μεταφορά στο κέντρο της πόλης για μια πρώτη 
γνωριμία.  Εν συνεχεία αναχώρηση για Βρυξέλλες.  Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Βρυξέλλες | Λουξεμβούργο | Βρυξέλλες 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση των 
Βρυξελλών.  Θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με 
το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό 
παλάτι, την Κινέζικη Παγόδα, τον Γιαπωνέζικο Πύργο και θα 
φωτογραφήσουμε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή 
του ATOMIUM. Περνώντας από το σύγχρονο κέντρο της πόλης 
και προχωρώντας προς το ιστορικό, θα δούμε το μπαρόκ 
Χρηματιστήριο, θα διασχίσουμε την αριστοκρατική πλατεία 
Grand-Sablon και το παρκάκι - πίνακα ζωγραφικής Square du 
Petit-Sablon, το νέο κλασσικό Δικαστικό Μέγαρο με κατεύθυνση 
την Ευρωπαϊκή Γειτονιά.  Αναχώρηση για το Λουξεμβούργο που 
θεωρείται από τα σπουδαιότερα κέντρα της Διεθνούς οικονομικής 
ζωής. Στην πόλη του Λουξεμβούργου θα περιδιαβούμε 
στους κεντρικούς δρόμους, τον επιβλητικό Ναό της Παναγίας, 
το κυβερνητικό κτίριο με το κάστρο, τις κατακόμβες και το 
φημισμένο για την θέα του μπαλκόνι της Ευρώπης. Επιστροφή 
στις Βρυξέλλες.

3η Ημέρα: Γάνδη | Μπριζ (Προαιρετική Εκδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σας προτείνουμε να ακολουθήσετε 
(προαιρετικά) την εκδρομή μας σε Γάνδη και Μπρυζ.  Στην 
επιβλητική Γάνδη θα επισκεφθούμε το ναό του St Bavon, 
όπου θα δούμε ένα αριστούργημα Τέχνης του 15ου  αιώνα, 
το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck «Ο Μυστικός Αμνός» 
και θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. 
Εν συνέχεια θα επισκεφθούμε την παραμυθένια Μπρυζ.  Θα 
περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των 
πέτρινων μικρών γεφυρών. Θα διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω 
από το μεσαιωνικό Κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας 
Grotte Markt και της Πλατείας του Δημαρχείου, Burg Markt και 
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges . 
Επιστροφή στις Βρυξέλλες.

Μπενελούξ
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4η Ημέρα: Βρυξέλλες | Ρότερνταμ | Ντελφτ | Χάγη | Άμστερνταμ 
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για Ρότερνταμ,  στις εκβολές 
του ποταμού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια έχουν φυτρώσει 
φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες, κρεμαστές 
γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και Willem. Λίγα χιλιόμετρα 
πιο πέρα η ιστορική πόλη της Ολλανδίας, Ντέλφτ. Επόμενος 
σταθμός μας είναι η πόλη της ειρήνης, Χάγη. Φινετσάτη, ήρεμη, 
αρχόντισσα. Διοικητική πρωτεύουσα της χώρας. Έδρα Διεθνών 
Οργανισμών για Θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης, μία από τις 
τέσσερεις έδρες παγκοσμίως του Ο.Η.Ε.  Αποχαιρετώντας την 
ολλανδική ενδοχώρα, θα κατευθυνθούμε προς το Άμστερνταμ 
. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

5η Ημέρα: Άμστερνταμ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα γνωρίσουμε 
μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, 
τον κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και τα άλλα αξιοθέατα της 
πόλης.  Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε τα 
μουσεία Rijks και Van Gogh.  Συνεχίζοντας την περιήγησή μας, 
θα επισκεφθούμε τα γνωστά ψαράδικα χωριά Marken και Volen-
dam, με βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι 
του Volendam.  Επιστροφή στο Άμστερνταμ.  Σας προτείνουμε 
να κάνετε προαιρετικά κρουαζιέρα στα κανάλια.  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

6η Ημέρα:  Άμστερνταμ | Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο ελεύθερος χρόνος.  Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ 
- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων \ Μεταφορές, περιηγήσεις 
και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα | Τρεις (3) διαν/σεις στις Βρυξέλλες 
και δύο (2) διαν/σεις στο Άμστερνταμ σε δίκλινο δωμάτιο | Πρωινό 
καθημερινά στα ξενοδοχεία | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας (ελληνόφωνος) | Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.  

6
Ημέρες
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Ελβετία Αλσατία Βαυαρία 

1η Ημέρα: Αθήνα | Ζυρίχη (Περιήγηση) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στην 
παλιά πόλη για την περιήγηση.  Θα δούμε τον Καθεδρικό και 
την εκκλησία Φραουμίνστερ, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το 
λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους του 
Πανεπιστημίου. Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων 
τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος 
της Ζυρίχης.  Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.  
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Ζυρίχη | Καταρράκτες Ρήνου | Στάιν Αμ Ράιν | 
Μόναχο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στην 
παλιά πόλη για την περιήγηση.  Θα δούμε τον Καθεδρικό και 
την εκκλησία Φραουμίνστερ, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το 
λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους του 
Πανεπιστημίου. Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων 
τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος 
της Ζυρίχης.  Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.  
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Μόναχο
Πρόγευμα και ακολουθεί η πειήγηση της πόλης.  Θα δούμε 
πανοραμικά τα σημαντικότερα σημεία της πόλης και στη συνέχεια 
θα κάνουμε μια βόλτα με τα πόδια στο ιστορικό της κέντρο, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων, το εμπορικό 
κέντρο γύρω από τον κόμβο Στάχους, την Όπερα, τον ποταμό 
Ίζαρ με τις νησίδες, τις πύλες και τους μεσαιωνικούς προμαχώνες 
του, το επιβλητικό Δημαρχείο με το ρολόι και τις φιγούρες 
από τον γάμο του Δούκα Γουλιέλμου να μπαινοβγαίνουν, τον 
καθεδρικό ναό κ.ά.  Περίπατος στους πεζόδρομους της παλιάς 
πόλης για φωτογραφίες, αγορές κλπ.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Διανυκτέρευση.
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8
Ημέρες

4η Ημέρα: Βαυαρικές Άλπεις | Κάστρο Νοϊσβανστάιν | 
Ομπεραμεργκάου 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για την 
επονομαζόμενη “Ρομαντική Οδό”, μέσα από ονειρεμένους 
δρυμούς, στεφανωμένους από ένδοξα φρούρια και 
διακοπτόμενους από κελαριστά ρυάκια, μυστικά ξέφωτα κι 
απότομα φαράγγια. Θα φθάσουμε στο Φύσσεν, τέως φέουδο του 
βασιλιά Λουδοβίκου Β΄, στον παραμυθένιο Πύργο Νοϊσβανστάιν 
(Νέος Λίθος του Κύκνου) του «τρελού βασιλιά», που αποτέλεσε 
την έμπνευση για το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης, στην 
κινηματογραφική ταινία του Ουόλτ Ντίσνεϊ.  Επίσης θα 
περάσουμε από το Ομπεραμεργκάου, όπου θα θαυμάσουμε 
τις ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών. Οι απεικονίσεις 
είναι εμπνευσμένες από τοπικούς μύθους, από θρησκευτικές 
παραδόσεις, αλλά και παραμύθια. Μάλιστα, πολλές εικόνες 
είναι «βγαλμένες» από τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, οι 
οποίοι κατάγονταν από το Χάναου της Γερμανίας.  Επιστροφή στο 
Μόναχο.  Ξεκούραση.  Διανυκτέρευση..

5η Ημέρα: Μόναχο | Μέλανας Δρυμός | Στρασβούργο
Πρωινό και αναχώρηση για Στρασβούργο.  Στη διαδρομή θα 
περάσουμε από τον Μέλανα Δρυμό, το μεγαλύτερο δάσος της 
Ευρώπης.  Πρώτο μας σημείο αναφοράς θα είναι η πανέμορφη 
λίμνη Τίτιζε που βρίσκεται στην καρδιά του Μαύρου Δάσους και 
η ομώνυμη λουτρόπολη που είναι χτισμένη στις όχθες της, όπου 
θα έχουμε χρόνο για φωτογραφίες, ζεστά ροφήματα και ψώνια 
στην πραγματικά ενδιαφέρουσα αγορά της.  Άφιξη στον τελικό 
μας προορισμό το Στρασβούργο, μετά από ενδιάμεσες στάσεις 
για ξεκούραση.  Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: Στρασβούργο (Περιήγηση) | Κολμάρ | Ριμποβίλ 
| Ρικβίρ | Στρασβούργο
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε το Στρασβούργο, το 
οποίο βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ιλ, παραπόταμου 
του Ρήνου. Κατά την περιήγηση θα δούμε το  Συμβούλιο της  
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Ευρώπης και το ιστορικό κέντρο με τον καθεδρικό ναό Νοτρ 
Νταμ, τα γραφικά Αλσατικά σπίτια και τις γέφυρες, καθώς και 
τη φημισμένη συνοικία της «Μικρής Γαλλίας».  Ακολουθούν τα 
εκπληκτικά χωριά της Αλσατίας.  Θα ανεβούμε στις πλαγιές των 
Βοσγίων Λόφων και θα φθάσουμε στο κουκλίστικο Ριμποβίλ. 
Συνεχίζοντας την πορεία μας στον “Δρόμο του Κρασιού”, θα 
επισκεφθούμε διάφορα χωριουδάκια με παραδοσιακά σπίτια, 
όπως το Ρικβίρ και το “στολίδι της Αλσατίας”, το Κολμάρ.  
Επιστροφή στο Στρασβούργο.  Διανυκτέρευση.

7η Ημέρα: Στρασβούργο | Βασιλεία (Περιήγηση) | Λουκέρνη 
(Περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για Ελβετία.  Πρώτος 
μας σταθμός η Βασιλεία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο τριεθνές:  
Γαλλία-Ελβετία-Γερμανία, στον ποταμό Ρήνο.   Φιλοξενεί τα 
περισσότερα μουσεία πολιτισμού και έργων τέχνης της χώρας, 
καθώς και τον υπέροχο Καθεδρικό Ναό Μύνστερ.  Σήμερα η 
Βασιλεία είναι η ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας.   
Άφιξη στη Λουκέρνη και περιήγηση.  Εντυπωσιακή η παλιά 
πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε, που απεικονίζει την ιστορία της πόλης 
σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο 
και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη 
μια παραμυθένια χροιά.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, 
ξεκούραση και διανυκτέρευση.

8η Ημέρα: Λουκέρνη | Ζυρίχη | Αθήνα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές 
με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα | Μία (1) διαν/ση στη Ζυρίχη, δύο (2) διαν/
σεις στο Στρασβούργο, τρεις (3) διαν/σεις στο Μόναχο και μία (1) 
διαν/ση στη Λουκέρνη | Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο | Πρωινό 
καθημερινά στα ξενοδοχεία | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας (ελληνόφωνος) | Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.
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8
Ημέρες

1η Ημέρα: Αθήνα | Ζυρίχη (Περιήγηση) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στην 
παλιά πόλη για την περιήγηση.  Θα δούμε τον Καθεδρικό και 
την εκκλησία Φραουμίνστερ, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το 
λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους του 
Πανεπιστημίου. Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων 
τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος της 
Ζυρίχης.  Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη ΖΥΡΙΧΗ 
ή ΛΟΥΚΕΡΝΗ.  Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Γενεύη | Λωζάννη (Προαιρετική Εκδρομή) 
Μετά το πρωινό έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε προαιρετικά, 
την εκδρομή μας σε Γενεύη και Λωζάννη.  Πρώτη μας επίσκεψη 
στην πόλη της Γενεύης.  Κατά την περιήγηση θα δούμε το Μέγαρο 
των Εθνών με το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, το 
Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού και την παλιά πόλη με το μεγάλο 
Ρολόι που φτιάχτηκε το 1955.  Θα δούμε ακόμη το ψηλότερο 
σιντριβάνι του οποίου ο Πίδακας φτάνει τα 140 μέτρα ύψος, 
καθώς επίσης το Δημαρχείο όπου γράφτηκε η Πρώτη Συνθήκη της 
Γενεύης αλλά και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου, κτισμένος 
τον 13ο αιώνα. Συνεχίζουμε για τη την πανέμορφη Λωζάννη, 
κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη Λεμάν, ατενίζοντας τις 
βουνοκορφές των Άλπεων.  Θα επισκεφθούμε το παλιό κομμάτι 
της πόλης με τις μικροσκοπικές πλατείες.  Θα δούμε την έδρα 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Καθεδρικό Ναό και 
θα περπατήσουμε στα πανέμορφα εμπορικά κέντρα.  Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα.  Επιστροφή στη Ζυρίχη.  

3η Ημέρα: Ζυρίχη | Βενετία (Μέστρε)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για Βενετία.  
Μετά από ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση κλπ, άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας, στην περιοχή Μέστρε.  Τακτοποίηση στα 
δωμάτια.  Διανυκτέρευση.

Ελβετία Βενετία
Λίμνες Β. Ιταλίας

11



4η Ημέρα: Βενετία
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βενετία.  
Θα μεταφερθούμε με ιδιωτικό βαπορέττο στην πόλη με τα 118 
νησάκια,  τα  160  κανάλια και  τις  400 γέφυρες, πατρίδα του 
Καζανόβα και  του  ταξιδευτή  Μάρκο Πόλο,  η ίδρυση  της  οποίας  
χρονολογείται, σύμφωνα με την παράδοση,  στον  5ο αιώνα. Η 
γέφυρα των  Στεναγμών, ο Πύργος  του  Ρολογιού,  η  Βασιλική  
του  Αγίου  Μάρκου και η  πλατεία με  το Παλάτι  των Δόγηδων, 
σε  βενετογοτθικό  ρυθμό  όπου  στεγάζονται  έργα  Ιταλών 
ζωγράφων, θα σας ενθουσιάσουν. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
επισκεφτείτε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, δείτε την 
ενδιαφέρουσα  συλλογή  βυζαντινών  εικόνων και το Ινστιτούτο  
Βυζαντινών  Σπουδών. Κάντε  ακόμα μια ονειρεμένη βόλτα με  
γόνδολα και  φωτογραφηθείτε στην ονομαστή γέφυρα Ριάλτο με 
τα μικρά μαγαζάκια και την  εντυπωσιακή  θέα προς το  Γκραν 
Κανάλε. Στους στενούς δρόμους της πόλης υπάρχουν πολλά 
καταστήματα με όμορφες βιτρίνες, όπου θα βρείτε διακοσμητικά 
από  γυαλί, δαντέλες, κοσμήματα υψηλής  ποιότητας, ρούχα και 
δερμάτινα προϊόντα, αντίκες,  κεραμικά και  αντίγραφα θεατρικών 
μασκών του μεσαίωνα. ……Μόνο στη Βενετία μπορείτε να 
ζήσετε τη μοναδική εμπειρία να διασχίζετε τους δρόμους μιας 
ολόκληρης πόλης χωρίς να σας ενοχλήσει ούτε ένα αυτοκίνητο.  
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

5η Ημέρα: Βενετία | Βερόνα | Μιλάνο | Κόμο
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια  αναχωρούμε  για 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ τη Βερόνα, όπου 
στην περιήγησή μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο, τη Ρωμαϊκή 
Αρένα και το αρχοντικό των Καπουλέτων, με το θρυλικό 
μπαλκόνι της  Ιουλιέτας.  Συνεχίζουμε για το Μιλάνο.  Κατά την 
περιήγηση θα δούμε το απόλυτο κόσμημα της πόλης το Duo-
mo και το ενδιαφέρον Palazzo Reale.  Στην πλατεία Mercanti θα 
φωτογραφήσουμε τα επιβλητικά μέγαρα και στη συνέχεια θα 
περάσουμε από  τη γκαλερί Vittorio Emannuelle, η οποία ενώνει 
την πλατεία του Duomo με την πλατεία της Σκάλας – το περίφημο 
λυρικό θέατρο.  Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στην περιοχή 
Κόμο.  Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: Κόμο 
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο, κοσμοπολίτικο 
Κόμο, που βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, μιας από τις 
ομορφότερες στην Ευρώπη και η τρίτη μεγαλύτερη στην Ιταλία. 
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Αγαπημένος προορισμός διάσημων προσωπικοτήτων ήδη από 
τον 19ο αιώνα, όταν ευρωπαίοι συγγραφείς και καλλιτέχνες 
“ανακάλυψαν” και αγάπησαν τον τόπο που τους παρείχε 
έμπνευση με την απαράμιλλη ομορφιά του. Θα περιηγηθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια, θα δούμε τον καθεδρικό ναό που ενσωματώνει 
πολλές και διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες, τη βασιλική 
Sant Abbondio, την κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ και 
εστιατόρια, το Δημαρχείο κ.ά. και φυσικά θα περπατήσουμε στις 
όχθες της λίμνης για να απολαύσουμε το υπέροχο τοπίο που 
την περιβάλει. Οι όχθες της είναι κατάσπαρτες με πολυτελείς  
βίλες, κήπους με πλούσια βλάστηση και ειδυλλιακά χωριά, ενώ 
η ενδοχώρα της είναι ένα μωσαϊκό από δασώδεις λόφους και 
βραχώδη βουνά.

7η Ημέρα: Κόμο | Λουκέρνη 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επιστροφή στην Ελβετία.  Στη 
διαδρομή θα επισκεφθούμε τη Λουκέρνη.  Εντυπωσιακή η παλιά 
πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή Μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε, που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 
120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και 
το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια 
παραμυθένια χροιά.  Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη ΖΥΡΙΧΗ ή 
ΛΟΥΚΕΡΝΗ.  

8η Ημέρα:  Ζυρίχη | Αθήνα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση της επιστροφής.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ 
- ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις 
και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα | Τρεις (3) διαν/σεις Ζυρίχη ή 
Λουκέρνη, δύο (2) διαν/σεις στη Βενετία και δύο (2) διαν/σεις στο 
Κόμο | Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. | Πρωινό καθημερινά στα 
ξενοδοχεία | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος) 
| Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης &Φ.Π.Α.  

Δεν περιλαμβάνονται: Τα εισιτήρια των βαπορέττων στη  Βενετία.
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1η  Ημέρα: Αθήνα | Βαρκελώνη (Κόστα Μπράβα) 
Συγκέντρωση στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Βαρκελώνη.  Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση της πόλης.  Εν συνεχεία θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο μας, στην παραλιακή περιοχή Costa Brava.  Τακτοποίηση 
στα δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η  Ημέρα: Βαρκελώνη | Καρκασόν | Τουλούζη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την πόλη Καρκασόν. 
Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην Καστρούπολη 
της γαλλικής Καταλονίας.  Μια πόλη επηρεασμένη από δύο λαούς, 
αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου με αξέχαστες εικόνες και 
πανέμορφα τοπία. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από το λόφο της 
πόλης και θα συνεχιστεί  στο κάστρο με το διπλό κυκλικό τείχος, 
ενισχυμένο με πολεμίστρες και αμέτρητους πυργίσκους.  Συνέχεια της 
διαδρομή μας μέχρι την όμορφη Τουλούζη, η τέταρτη μεγαλύτερη 
πόλη της Γαλλίας μετά το Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Λυών. Βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Γαρούνα, ανάμεσα στη Μεσόγειο θάλασσα 
και τον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στα Πυρηναία Όρη και τα σύνορα 
με την Ισπανία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο δορυφορικής 
τεχνολογίας και αστροναυτικής βιομηχανίας της Ευρώπης, καθώς και 
έδρα της αεροκατασκευαστικής εταιρείας Airbus.  Μετά την περιήγηση 
της πόλης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση.

Η άλλη Γαλλία

14



8
Ημέρες

3η Ημέρα: Τουλούζη | Albi | Μπορντό 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του κρασιού, 
το ιστορικό Μπορντώ.   Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το Albi, όπου 
αναμφισβήτητα πρόκειται για την πιο ενδιαφέρουσα μικρή πόλη, 
στην περιοχή των Νότιων Πυρηναίων.  Πατρίδα του ζωγράφου Ανρί 
ντε Τουλούζ-Λωτρέκ, είναι κτισμένη κοντά στις όχθες του ποταμού 
Ταρν και πρώτοι κάτοικοί της θεωρούνται οι Γαλάτες.  Σημαντικότερα 
αξιοθέατα αποτελούν στην παλιά πόλη τα παλιά κτίρια, όπου 
εξέχουσα θέση κατέχουν ο καθεδρικός ναός της Αγίας Καικιλίας, του 
οποίου η κατασκευή διήρκεσε 2,5 αιώνες, το επισκοπικό μέγαρο 
(επισκοπικό παλάτι, ή ανάκτορο Μπερμπί), που στεγάζει σήμερα 
το μουσείο Τουλούζ-Λωτρέκ, το δημαρχιακό μέγαρο και το μέγαρο 
Ρεϋνές του 16ου αιώνα.  Μετά την περιήγηση συνεχίζουμε για το 
Μπορντό, τον τόπο όπου ο οίνος λατρεύτηκε περισσότερο από 
οπουδήποτε στον κόσμο και που έχει συνδέσει το όνομά του με 
τις πλέον εκλεκτές ετικέτες της αγοράς.  Εδώ και 2 χιλιάδες χρόνια 
το κρασί ορίζει την τύχη της.  Εδώ βρίσκονται τα αγροκτήματα, τα 
εκπληκτικά chateaux, με τις διάσημες ονομασίες κρασιών, απ’ τα 
καλύτερα στον κόσμο!  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος.  Διανυκτέρευση.
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4η  Ημέρα: Μπορντό | Λιμόζ 
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη.  Θα δούμε την Place de la 
Bourse, μια από τις πλέον φωτογραφημένες πλατείες της Ευρώπης.  
Γύρω από την πλατεία, οι δύο λεωφόροι φτιάχνουν το λεγόμενο ιερό 
τρίγωνο της πόλης, με τα κτίρια των παλιών αρχοντικών του 17ου και 
18ου αιώνα.  Περιπλανηθείτε στην παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια 
και απολαύστε τον καφέ σας, στην πόλη που οι Γάλλοι χαϊδευτικά 
ονομάζουν «la belle dormante” (η ωραία κοιμωμένη).  Αναχώρηση 
για τη Λιμόζ η οποία βρίσκεται στις όχθες του Ποταμού Βιέν, 150 
χλμ από τον Ατλαντικό Ωκεανό, φημισμένη για τις πορσελάνες της. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

5η  Ημέρα: Λιμόζ | Λυών
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης, στην οποία 
βρίσκονται πολυάριθμα Ρωμαϊκά μνημεία, όπως μια γέφυρα από 
πέτρα, ρωμαϊκή αγορά, αρκετές θέρμες, ένα τεράστιο αμφιθέατρο, 
που είχε ως σκοπό να παραγκωνίσει τα αντίστοιχα στην Αρλ και 
τη Νιμ, ένα θέατρο στις όχθες του Ποταμού Βιέν, ένας ορθογώνιος 
ευθυγραμμισμένος δρόμος και πολυτελείς κατοικίες.  Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την 3η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, τη Λυών. 
Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Ροδανού (Rhône) και Σον 
(Saône). Ξεκινάμε την περιήγησή μας από τον λόφο Φουρβιέρ και 
ακολουθεί το κέντρο της πόλης, που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο 
ποταμούς λίγο πριν την συμβολή τους. Έχει την ονομασία presq’île 
(σχεδόν νησί), λόγω του ότι μοιάζει με χερσόνησο και κυριαρχείται 
από την πλατεία Μπελκούρ (Place Bellecour), στο κέντρο της οποίας 
βρίσκεται το άγαλμα του Λουδοβίκου ΙΔ’. Στο μοντέρνο ανατολικό 
τμήμα της πόλης κυριαρχεί ο ουρανοξύστης της Παρ-Ντιε, κέντρο του 
μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της πόλης.  Χρόνος ελεύθερος στη 
διάθεσή μας.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 

6η  Ημέρα: Λυών | Αβινιόν | Εξ εν Προβάνς | Μασσαλία 
Πρωινό και αναχώρηση για να δούμε τις ποιο βασικές πόλεις τις 
Προβηγκίας. Πρώτη η Αβινιόν, που είναι μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς τις UNESCO.  Το Παπικό Παλάτι, το Επισκοπικό 
συγκρότημα, η Γέφυρα της Αβινιόν είναι τα πιο χαρακτηριστικά 
αξιοθέατα τις πόλης. Το μεσημέρι θα μας βρει στην Εξ-εν-Προβάνς 
ή συντομότερα Εξ, ίσως η πιο όμορφη πόλη της Γαλλίας.  Θα 
περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, όπου κυριαρχεί ένας από 
τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, αφιερωμένος στο 
Σωτήρα, η πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, η Κουρ 
Μιραμπό - ο πιο ανθοστόλιστος δρόμος της πόλης και τα πολυάριθμα 
ιδιωτικά μέγαρα που δημιουργήθηκαν στο κέντρο από τον 13ο έως 
και τον 16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες αγορές και τις 
εκλεπτυσμένες μπουτίκ της πόλης. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε τον 
καφέ σας στο μπιστρό Les Deux Garcons αγαπημένο στέκι του Πολ 
Σεζάν και άλλων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων.  Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Προβηγκίας, τη Μασσαλία.  Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση.  Διανυκτέρευση. 
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7η Ημέρα:  Μασσαλία | Αρλ | Βαρκελώνη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση του μεγαλύτερου 
λιμανιού της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τη μοναδική θέα του 
λιμενοβραχίονα του κόλπου και θα βγούμε στο παλιό λιμάνι. Εκεί θα 
δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου 
Νικολάου, όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ που στεγάζεται στο 
ψηλότερο σημείο της πόλης, με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ όπου φυλακίστηκε 
ο Κόμης Μόντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου 
Δουμά.  Επόμενος σταθμός μας η Αρλ (Arles).  Κατά τη περιήγηση 
θα διαπιστώσουμε ότι διαθέτει σημαντική κληρονομιά της ρωμαϊκής 
εποχής, όπου τα μνημεία της ανακηρύχθηκαν το 1981 μνημεία της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.  Ενδεικτικά 
αναφέρουμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την αρένα ή Αμφιθέατρο τη 
ρωμαϊκή νεκρόπολη, τις Θέρμες του Κωνσταντίνου κ.α.  Αναχώρηση 
για Βαρκελώνη με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο στην 
περιοχή Costa Brava.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η Ημέρα:  Βαρκελώνη | Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΑΘΗΝΑ με AEGEAN | Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές, με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα | Δύο (2) διαν/σεις στη Βαρκελώνη (περιοχή Κόστα 
Μπράβα) με ημιδιατροφή. Πέντε (5) διαν/σεις στις πόλεις της Γαλλίας 
με πρωινό καθημερινά | Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*- 4* σε δίκλινο 
δωμάτιο | Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος | 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.  
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1η Ημέρα: Αθήνα | Μαδρίτη 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη.  
Άφιξη και αναχωρούμε για την περιήγηση της πόλης, η οποία θα 
μας αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας. 
Θα θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά μνημεία και τις πλατείες, αρχίζοντας 
με το κεντρικότατο σημείο την Πουέρτα Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται 
το άγαλμα σύμβολο της πόλης, την πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την 
πύλη του Αλκαλά και το πάρκο Ρετίρο.  Η περιήγηση  ολοκληρώνεται 
με την επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ, το ξακουστό Βασιλικό Παλάτι.  
Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού μπαρόκ ρυθμού με 2.800 δωμάτια, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μερικά από αυτά.  
Μην  παραλείψετε επίσκεψη στο μοναδικό μουσείο Πράδο, στο 
οποίο στεγάζονται 3.000 πίνακες και μία από τις πιο σημαντικές 
συλλογές Ισπανών ζωγράφων.  Απολαύστε αριστουργήματα 
μεγάλων δημιουργών όπως Βελάσκεθ, Μουρίλιο, Γκόγια, Ελ Γκρέκο 
κ.α.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: Μαδρίτη | Κόρδοβα | Σεβίλλη 
Πρωινό και αναχώρηση από τη Μαδρίτη νωρίς το πρωί. Σταθμός στη 
διαδρομή μας η Κόρδοβα, η πόλη που ήταν κάποτε πρωτεύουσα 
του πιο δυνατού βασιλείου του Ισλάμ, πνευματικό και διοικητικό 
κέντρο, η πιο πολιτισμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Θα 
περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας, όπου 
βρίσκεται η ψυχή της παραδοσιακής Κόρδοβας. Θα επισκεφθούμε 
το κέντρο της πόλης, το θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα, σιωπηλό τέμενος 
σήμερα με 850 ασπροκόκκινες κολόνες, μεγαλόπρεπο απομεινάρι 
του ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας και στην καρδιά του οποίου 
δεσπόζει ένας χριστιανικός ναός. Αναχώρηση για τον τελικό σημερινό 
προορισμό μας, τη Σεβίλλη.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

Μαδρίτη Ανδαλουσία
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8
Ημέρες

3η Ημέρα: Σεβίλλη 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε 
το ιστορικό κέντρο, όπου θα περιπλανηθούμε σε μία από τις πιο 
διάσημες εβραϊκές συνοικίες, τη Σάντα Κρουζ και θα απολαύσουμε 
τον 3ο μεγαλύτερο σε μέγεθος Καθεδρικό ναό.  Πολύ κοντά βρίσκεται 
ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία, το βασιλικό παλάτι Αλκαζάρ. 
Αμέτρητα δωμάτια και μοναδικής ομορφιάς κήποι, συνθέτουν 
την εικόνα του παλατιού. Η περιήγησή μας ολοκληρώνεται με 
την επίσκεψή μας σε δύο από τους πιο εντυπωσιακούς δημόσιους 
χώρους της Ισπανίας, την Πλατεία Ισπανίας και την Πλατεία Αμερικής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε ένα Φλαμένκο (στην πατρίδα του) και να αφεθείτε 
στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.  Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Σεβίλλη | Χέρες ντε λα Φροντέρα | Καντίζ | Σεβίλλη 
(Προαιρετική Εκδρομή) 
Σήμερα θα επισκεφθούμε (προαιρετικά) την παραθαλάσσια πόλη της 
Cadiz. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από τη Νέα πόλη, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Πλατεία της Ισπανίας. Θα 
σας εντυπωσιάσουν τα επιβλητικά αγάλματα, τα μεγάλα κτίρια, τα 
καταπράσινα πάρκα με τα σιντριβάνια και τα στενά γραφικά σοκάκια 
με τα μαγαζιά. Θα μεταφερθούμε στην παλιά πόλη και θα δούμε 
από κοντά τα όμορφα κάστρα, καθώς και τη θέα με το απέραντο 
γαλάζιο της θάλασσας να περικυκλώνει την πόλη.  Σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το Μουσείο του Συντάγματος, το Μουσείο της Cadiz 
με την εντυπωσιακή συλλογή από αρχαιολογικά αντικείμενα και έργα 
τέχνης, το Μουσείο με εκκλησιαστικά εκθέματα, τον Καθεδρικό ναό, 
το Αρχαίο Ρωμαϊκό εργοστάσιο αλατιού, το παρεκκλήσι του Αγίου 
Σπηλαίου, το Ρωμαϊκό θέατρο και τον Ναό του Αγίου Δομίνικου. 
Στη συνέχεια σειρά έχει μια πόλη διάσημη για τα άλογά της και το 
περίφημο cherry,  Jerez de la Frontera. Θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε κελάρια κρασιών και φάρμες με άλογα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διαν/ση.
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5η Ημέρα: Σεβίλλη | Πούντα Ούμπρια | Φάρο | Ολιχάο | Σεβίλλη 
(Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο Φάρο, Πορτογαλία)
Έχει χαρακτηριστεί ως η πύλη της Algarve και είναι σήμερα μια 
πόλη με ανεπτυγμένους τους τομείς της βιομηχανίας και της αλιείας. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό κέντρο γύρω από τον Καθεδρικό 
ναό του Largo da Se και τα μεσαιωνικά τείχη.  Αξίζει να ξεκινήσει 
κανείς από το Faro για μια εκδρομή στο ψαρολίμανο του Olihao με τη 
σκεπαστή αγορά του. Ανάμεσα στο Olihao και το Faro απλώνεται το 
φυσικό πάρκο του Ria Formosa, στο νότιο άκρο του οποίου βρίσκεται 
το Cabo de Santa Maria, το νότιο μέρος της Πορτογαλίας.  Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.  Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: Σεβίλλη | Μάλαγα | Γρανάδα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μάλαγα.  Η περιήγησή μας θα 
ξεκινήσει από τον  Καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα.   Θα επισκεφθούμε 
τις 2 κεντρικές πλατείες Πλάζα ντε Ομπίσπο και Πλάζα ντε Μερσεντ, 
το μουσείο του Πικάσο και την Αλκαζάμπα, παλάτι – φρούριο των 
μουσουλμάνων κυβερνητών της Μάλαγα που χρονολογείται από το 
1057.  Στη συνέχεια  αναχωρούμε  για τη Γρανάδα.  Άφιξη και ξεκινάμε 
την περιήγηση της πόλης που κυριαρχείται από την πληθωρική 
ομορφιά της Αλάμπρας – ένα αριστούργημα τέχνης και αφάνταστης 
λεπτομέρειας στη διακόσμηση,  φτιαγμένο από γύψο, μάρμαρο και 
τούβλο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διαν/ση. 

7η Ημέρα: Γρανάδα | Τολέδο | Μαδρίτη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, 
το Τολέδο. Μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και 
πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια 
της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, 
ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών 
αρχιτεκτονικών στυλ καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου 
θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή 
του Κόμητος  Οργκάθ.”  Τελευταία μας στάση το σπίτι, στο οποίο 
έζησε και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος Ελ Γκρέκο. Άφιξη στη 
Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και διαν/ση.  

8η Ημέρα: Μαδρίτη | Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος έως τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Μαδρίτης, για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα | Δύο (2) διαν/σεις στη Μαδρίτη, τέσσερις (4) διαν/σεις 
στη Σεβίλλη και μία (1) διαν/ση στη Γρανάδα | Διαμονή σε ξενοδοχεία 
4 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο | Ημιδιατροφή καθημερινά στα 
ξενοδοχεία (πρωινό και δείπνο) | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας (ελληνόφωνος) | Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.  
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Ημέρες

1η  Ημέρα: Αθήνα | Μαδρίτη | Μπιλμπάο 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη.  
Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο μας, με προορισμό το 
Μπιλμπάο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση.

2η  Ημέρα: Μπιλμπάο | Biscayan Coast | Guernika | Μπιλμπάο
Πρωινό και αναχωρούμε από το Μπιλμπάο προς την ακτή Biscayan. 
Θα απολαύσετε την πανοραμική θέα των παραλιακών  πόλεων, 
όπως το Bermeo, μια πόλη με έντονα στοιχεία ναυτικής παράδοσης, 
τη Mundaka, που βρίσκεται στην εκβολή του ποταμού  Mundaka 
και διάσημη λόγω των πρωταθλημάτων του Surf και στη συνέχεια 
φτάνουμε στη Guernika.  Θα επισκεφθούμε το οινοποιείο Txakoli 
όπου θα δούμε τις τεχνικές επεξεργασίας κρασιού και θα δοκιμάσουμε 
κρασιά παραγωγής.  Επόμενη επίσκεψη στο Casa de Juntas del 
Senorio de Vizcaya (η αίθουσα συνάντησης των κυρίων της Vizcaya). 
Η καρδιά του μνημείου είναι το “Guernika Tree”, που συμβολίζει την 
ελευθερία των Βάσκων. Θα επισκεφθούμε επίσης το Guernika Peace 
Museum Foundation. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Μπιλμπάο | Μπιαρίτζ | Σαν Σεμπαστιάν | Μπιλμπάο 
(Προαιρετική Εκδρομή 
Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα ξεκινάμε εκδρομή (προαιρετικά) 
στο Σαν Σεμπαστιάν. Το Σαν Σεμπαστιάν είναι πόλη και λιμάνι στη 
βόρεια Ισπανία, σημαντική για την αλιεία και μοντέρνο θέρετρο με 
μια υπέροχη παραλία, γνωστή ως La Concha.  Θα επισκεφθούμε το 
ιστορικό κέντρο για να δούμε το ενεχυροδανειστήριο που δεσπόζει 
επιβλητικά, την πλατεία Plaza de la Constitucion, η οποία είναι 
περιτριγυρισμένη από όμορφες κατοικίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι κάποτε υπήρξε αρένα ταυρομαχιών (θα το καταλάβετε από τον 

Μαδρίτη
& Χώρα των Βάσκων
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μεγάλο αριθμό των μπαλκονιών). Επίσης αξίζει την επίσκεψή σας το 
ενυδρείο, το Museo de San Telmo, που φιλοξενεί ένα αριστούργημα 
του Ελ Γκρέκο, καθώς και το Palacio del Mar. Στη συνέχεια θα 
βρεθούμε στο διαμάντι του Ατλαντικού την πόλη Μπιαρίτζ – Bi-
arritz.  Πήρε το όνομα τις από τους Βάσκους και αποτέλεσε το 
ορμητήριο των φαλαινοκυνηγων τον 12ο αιώνα.  Αργότερα στα 
μέσα του  18ου αιώνα, γιατροί συνέστησαν ότι ο ωκεανός στο Bi-
arritz είχε θεραπευτικές ιδιότητες, εμπνέοντας τους ασθενείς να 
κάνουν προσκυνήματα στην παραλία για υποτιθέμενη θεραπεία 
για τις παθήσεις τους.  Έγινε περισσότερο γνωστή το 1854, όταν η 
αυτοκράτειρα Eugenie (η σύζυγος του Ναπολέοντα ΙΙΙ) έχτισε ένα 
παλάτι στην παραλία (τώρα το Hôtel du Palais).  Μετά την περιήγησή 
μας χρόνος ελεύθερος.  Επιστροφή στο Μπιλμπάο, διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα: Μπιλμπάο | Μπούργος | Μαδρίτη 
Αναχώρηση για την πόλη Μπούργος.  Το Μπούργος (Burgos) είναι 
ιστορική πρωτεύουσα της Καστίλης και βρίσκεται στη συμβολή των 
παραποτάμων του Αρλαθόν, στην άκρη του κεντρικού ιβηρικού 
οροπεδίου.  Η πόλη διαθέτει πολλά ιστορικά μνημεία: τον 
Καθεδρικό Ναό του Μπούργος (ανακηρύχτηκε Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ το 1984), τη Μονή Λας Ουέλγας 
Ρεάλες και το αβαείο Καρτούχα ντε Μιραφλόρες. Ένας μεγάλος 
αριθμός εκκλησιών, παλατιών και άλλων κτιρίων από τη μεσαιωνική 
περίοδο σώζονται μέχρι σήμερα. Η πόλη περιβάλλεται από τα 
πάρκα Φουέντες Μπάνκας και Παθέο ντε λα Ίσλα.  Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τη Μαδρίτη.  Πρωτεύουσα της Ισπανίας 
και κέντρο Ιστορίας και μουσείων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Μαδρίτη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας 
περιήγηση, η οποία θα μας αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα της 
ισπανικής πρωτεύουσας. Θα θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά μνημεία 
και τις πλατείες, αρχίζοντας με το κεντρικότατο σημείο την Πουέρτα 
Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται το άγαλμα σύμβολο της πόλης. Θα δούμε 
επίσης την πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά και 
το πάρκο Ρετίρο.  Θα επισκεφθούμε το μοναδικό Μουσείο Πράδο, 
στο οποίο στεγάζονται 3.000 πίνακες και μία από τις πιο σημαντικές 
συλλογές Ισπανών ζωγράφων, ενώ ταυτόχρονα θα απολαύσουμε τα 
αριστουργήματα μεγάλων δημιουργών όπως Βελάσκεθ, Μουρίλιο, 
Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.α.  Η περιήγηση  ολοκληρώνεται με την επίσκεψη 
στο Παλάθιο Ρεάλ, το ξακουστό Βασιλικό Παλάτι. Ένα κολοσσιαίο 
κτίριο ιταλικού μπαρόκ ρυθμού με 2.800 δωμάτια, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε μερικά από αυτά.  Απόγευμα ελεύθερο. 
Το βράδυ σας προτείνουμε βραδινή διασκέδαση με Flamenco! 
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6η Ημέρα: Μαδρίτη | Εσκοριάλ | Σεγκόβια | Μαδρίτη 
(Προαιρετική Εκδρομή) 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για προαιρετική εκδρομή. Σε 
απόσταση 45 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μαδρίτης, βρίσκεται 
το μεγαλοπρεπές κτιριακό συγκρότημα του San Lorenzo de El Es-
corial, ένα μοναδικό δείγμα της Ισπανικής Αναγέννησης. Στις μέρες 
μας στο Εσκοριάλ λειτουργεί το βασιλικό παλάτι, το μοναστήρι, ένα 
μουσείο και ένα σχολείο.  Συνεχίζουμε για τη Σεγκόβια.  Η Σεγκόβια 
είναι η πόλη με την εντυπωσιακότερη φυσική θέση στην Ισπανία.  Η 
παλιά πόλη βρίσκεται σε μια βραχώδη λωρίδα γης, ανάμεσα στους 
ποταμούς Ερέσμα και Κλαμόρες και μοιάζει με καράβι.  Στη μυτερή 
της άκρη που μοιάζει με πλώρη, είναι το Αλκάθαρ, τα βέλη του 
Καθεδρικού Ναού υψώνονται σαν κατάρτια και το παλιό υδραγωγείο 
μοιάζει με πηδάλιο.  Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το παλιό 
ρωμαϊκό υδραγωγείο, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό και το κάστρο Αλκάθαρ.  Βόλτα στο 
ιστορικό κέντρο και επιστροφή στη Μαδρίτη.  Διανυκτέρευση.

7η Ημέρα: Μαδρίτη | Τολέδο | Μαδρίτη 
Μετά το πρωινό αναχώρηση, για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, 
το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και 
πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια 
της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, 
ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών 
αρχιτεκτονικών στυλ, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, 
όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο 
“Η Ταφή του Κόμητος Οργκάθ.” Τελευταία μας στάση το σπίτι στο 
οποίο έζησε και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος. Επιστροφή το 
μεσημέρι στη Μαδρίτη. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα 
στην πλατεία που φημίζεται για τα αγάλματα, τα σιντριβάνια και τους 
βοτανικούς λαβυρίνθους, την πλατεία Οριέντε όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας.  Διανυκτέρευση.

8η Ημέρα: Μαδρίτη | Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα | Τρεις (3) διαν/σεις στο Μπιλμπάο και τέσσερις (4) 
διαν/σεις στη Μαδρίτη | Διαμονή σε ξενοδοχεία  4 αστέρων σε 
δίκλινο δωμάτιο | Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία και τέσσερα 
(4) γεύματα στη Μαδρίτη | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
(ελληνόφωνος) καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής | Ασφάλεια 
Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α. 
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1η Ημέρα: Αθήνα | Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη. 
Ακολουθεί πανοραμική περιήγηση και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.  
Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Μαδρίτη | Βαλένθια (Γκάντια) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βαλένθια.  Άφιξη 
και ξεκινάμε την περιήγησή μας. Θα περάσουμε από την παλιά 
πόλη όπου θα δούμε το Δημαρχείο, που προσδίδει ένα στυλ 
αναγεννησιακού μπαρόκ.  Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι του 
Marques de dos Aguas, με τη θαυμάσια αλαβάστρινη πρόσοψή του, 
που σήμερα λειτουργεί σαν Μουσείο Κεραμικής. Θα περπατήσουμε 
επίσης στην αγορά με το παλιό χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet, που θεωρείται σύμβολο 
της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Βαλένθια | Βαρκελώνη (Costa Brava) 
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη 
Βαρκελώνη. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση με μια πανοραμική 
άποψη της πόλης, ξεκινώντας από το λιμάνι.  Στη συνέχεια θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην κεντρική Ramplas και 
στη γοτθική συνοικία.  Θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα της 
πόλης και του λιμανιού από τον λόφο Μοντζουίκ, θα επισκεφθούμε 
το Πάρκο Γκουέλ, τον καμβά δημιουργίας του διάσημου Γκαουντί, 
το λιμάνι της Βαρκελώνης και επίσης το αξιόλογο έργο του Gaudi, 
Σαγκράδα Φαμίλια.  Τελευταία μας στάση το Ολυμπιακό χωριό 
και το Ολυμπιακό στάδιο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες το 
1992.  Μεταφορά στο ξενοδοχείο, στην περιοχή Κόστα Μπράβα και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

Γύρος Ισπανίας

24



8
Ημέρες

4η Ημέρα: Φιγκέρες | Γιρόνα (Προαιρετική Εκδρομή)
Αναχώρηση προαιρετικά για το Figueres, όπου βρίσκεται το μουσείο 
- θέατρο του διάσημου ζωγράφου Salvador Dali. Αφεθείτε στη 
σουρεαλιστική ατμόσφαιρα που εκπνέουν τα έργα του, από τα πρώτα 
χρόνια της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας ως και τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του. Βγαίνοντας από το μουσείο, σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε την Καθολική εκκλησία του Αγ. Πέτρου. Θαυμάστε τη 
Γοτθική αρχιτεκτονική του με τις τοξωτές οροφές και την απλότητα του 
ναού. Προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε το Μουσείο Κοσμημάτων 
καθώς και το Μουσείο Παιχνιδιών.  Ακολούθως θα κατευθυνθούμε 
στην Ιστορική πόλη της Γιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ 
άλλων τον καθεδρικό ναό και την εβραϊκή συνοικία.   Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Βαρκελώνη | Σαραγόσα | Μαδρίτη 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για Μαδρίτη,  με ενδιάμεσο σταθμό 
τη Σαραγόσα.  Η Σαραγόσα (ισπανικά προφέρεται Θαραγόθα) 
είναι μία από τις σημαντικές πόλεις της Ισπανίας.  Με την άφιξη θα 
ξεκινήσει η περιήγηση της πόλης. Η Σαραγόσα αποτελεί έδρα του 
καθολικού αρχιεπισκόπου και έχει δύο καθεδρικούς ναούς που 
χρονολογούνται ο ένας από τον 12ο αιώνα και ο άλλος από το 
1681. Άλλα σημαντικά ιστορικά οικοδομήματα της πόλης αυτής είναι 
η Λόνχα, ρυθμού αναγέννησης, η Αουντένθια, ανάκτορο διαμονής 
των κομίτων της Λούνας και ο Πύργος της Αλχαφερίας, ανάκτορο 
μόνιμης διαμονής των άλλοτε Βασιλέων της Αραγονίας, καθώς 
επίσης και το ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σαραγόσας που ιδρύθηκε το 
1558. Άφιξη στη Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
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6η Ημέρα: Μαδρίτη (Περιήγηση)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας 
περιήγηση, η οποία θα μας αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα της 
ισπανικής πρωτεύουσας. Θα θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά μνημεία 
και τις πλατείες, αρχίζοντας με το κεντρικότατο σημείο την Πουέρτα 
Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται το άγαλμα σύμβολο της πόλης, την 
πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά και το πάρκο 
Ρετίρο.  Η περιήγηση  ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο Παλάθιο 
Ρεάλ, το ξακουστό Βασιλικό Παλάτι.  Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού 
μπαρόκ ρυθμού με 2.800 δωμάτια, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε μερικά από αυτά.  Μην  παραλείψετε επίσκεψη στο 
μοναδικό μουσείο Πράδο, στο οποίο στεγάζονται 3.000 πίνακες 
και μία από τις πιο σημαντικές συλλογές Ισπανών ζωγράφων.  
Απολαύστε αριστουργήματα μεγάλων δημιουργών όπως Βελάσκεθ, 
Μουρίλιο, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.α.  Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε βραδινή διασκέδαση με Flamenco! 

7η Ημέρα: Τολέδο (Προαιρετική Εκδρομή)
Μετά το πρωινό αναχώρηση, προαιρετικά, για την “Πόλη των 
Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστορική, 
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα 
στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και 
μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, καθώς και την εκκλησία του 
Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ 
Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητος Οργκάθ.” Τελευταία μας στάση το σπίτι 
στο οποίο έζησε και μεγαλούργησε ο μεγάλος ζωγράφος. Επιστροφή 
το μεσημέρι στη Μαδρίτη. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα 
στην πλατεία που φημίζεται για τα αγάλματα, τα σιντριβάνια και τους 
βοτανικούς λαβυρίνθους, την πλατεία Οριέντε, όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τον καφέ σας.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η Ημέρα: Μαδρίτη | Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο ελεύθερος χρόνος.  Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Μαδρίτης, για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα | Μία (1) διαν/ση στη Βαλένθια-περιοχή Γκάντια-, δύο 
(2) διαν/σεις στη Βαρκελώνη-περιοχή Κόστα Μπράβα-, τέσσερις (4) 
διαν/σεις στη Μαδρίτη | Διαμονή σε ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων σε 
δίκλινο δωμάτιο | Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία (πρωινό 
και δείπνο) | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος | 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.  
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Ημέρες

1η  Ημέρα: Αθήνα | Μαδρίτη | Σαλαμάνκα | Πόρτο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη.  
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τον πρώτο σταθμό μας, την πόλη 
Σαλαμάνκα.  Μετά από μια σύντομη περιήγηση, αναχωρούμε μέσω 
μιας όμορφης διαδρομής και μικρών στάσεων, για το Πόρτο.  Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: Πόρτο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την πόλη, η 
οποία βρίσκεται κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Douro, στα 
βόρεια της χώρας.  Είναι ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά κέντρα 
και έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο, το 1996. Θα ξεκινήσουμε από την 
περιοχή Ριμπέιρα, στις όχθες του ποταμού Douro, όπου βρίσκονται 
τα παλιά κτίσματα και οι αποβάθρες απ’ όπου φορτώνονταν στις 
χαρακτηριστικές βάρκες το κρασί. Συνεχίζουμε με την άνω πόλη, 
όπου θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και στο 
παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων.  Ακολουθεί ο χρυσοποίκιλτος ναός 
του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το 
Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο.  Απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Πόρτο| Κοϊμπρα | Φάτιμα | Λισσαβόνα 
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση νότια. Στη διαδρομή θα 
επισκεφθούμε την Κοϊμπρα, που είναι η πρώτη Πανεπιστημιούπολη 
της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές πόλεις του κόσμου. 
Θα δούμε την εκκλησία της Σάντα Κλάρα Νόβα, το χώρο του 
Πανεπιστημίου και θα περιηγηθούμε στους δρόμους της πόλης 
των ποιητών, με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο. 
Τελευταίος μας σταθμός το κέντρο του καθολικισμού, η Φάτιμα. 
Πήρε το όνομα της από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 
1917 σε τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από 
τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση 
προσκυνήματος παγκοσμίως.  Θα συνεχίσουμε για τη Λισσαβόνα, τη

Γύρος Πορτογαλίας & Μαδρίτη
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μνημειακή πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και μία από τις ωραιότερες 
πόλεις της Ευρώπης. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, που το ιστορικό 
κέντρο της βρίσκεται κτισμένο επάνω σε επτά λόφους. Η δυτική 
πλευρά της  καταλαμβάνεται κυρίως από το δασικό πάρκο Monsan-
to, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στην Ευρώπη, με έκταση 
κοντά στα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με πολλές πλούσιες επαύλεις. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε κάποια παραδοσιακή 
ταβέρνα, με νοσταλγικά «Φάντος».  Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Λισσαβόνα
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη, η οποία είναι πλούσια 
σε γοτθική και μπαρόκ αρχιτεκτονική καθώς και σε μεταμοντέρνες 
κατασκευές. Θα περάσουμε από τις μεγάλες λεωφόρους και θα 
συνεχίσουμε με το πιο φημισμένο αξιοθέατο, το Εθνικό Μουσείο 
βασιλικών αμαξών, που περιέχει τη μεγαλύτερη συλλογή βασιλικών 
αμαξών στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι των 
Ιερωνημιτών που χτίστηκε το 1502 προς τιμή του Βάσκο ντε Γκάμα, 
όταν ανακάλυψε τον δρόμο των Ινδιών και θα φωτογραφηθούμε 
μπροστά στο μνημείο των Πορτογάλων θαλασσοπόρων, τον Πύργο 
της Μπελέμ. Χτίστηκε το 1515 στις όχθες του ποταμού Τάγου και 
έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η Ημέρα: Λισσαβόνα | Σίντρα | Κάμπο ντα Ρόκα | Κασκαΐς | 
Εστορίλ | Λισσαβόνα (Προαιρετική Εκδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την ολοήμερη, προαιρετική, 
εκδρομή μας στα προάστια της Λισσαβόνας. Πρώτος σταθμός 
το όμορφο βουνό Σίντρα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι, το οποίο στέγασε τις βασιλικές 
οικογένειες κατά τη διάρκεια  του 15ου/16ου και 17ου αιώνα. Στάση 
για μεσημεριανό γεύμα (προαιρετικά).  Εν συνεχεία κατευθυνόμαστε 
προς την παραλία Guincho περνώντας από την περιοχή Cape Roca, 
το πιο δυτικό σημείο στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Θα επισκεφθούμε 
επίσης το γραφικό ψαροχώρι Κασκαΐς, με το παραδοσιακό λιμάνι 
και τις πολύχρωμες βάρκες. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο Εστορίλ, με τις πολυτελείς επαύλεις 
και το διάσημο καζίνο. Επιστροφή στη Λισσαβόνα το απογευματάκι.  
Δείπνο και διανυκτέρευση.
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6η Ημέρα: Λισσαβόνα | Κάθερες | Μαδρίτη
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και  αναχώρηση για την πόλη Κάθερες 
(Caceres). Η πόλη που έχει χαρακτηριστεί πολιτιστικό μνημείο τις Un-
esco to 1986. Έχοντας ένα μείγμα Ρωμαϊκής, Μαυριτανικής, Γοτθικής 
και  Ιταλικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, το Κάθερες είναι μια 
πόλη που σε καθηλώνει. Τριάντα πύργοι από την ισλαμική περίοδο 
δεσπόζουν στην πόλη, με χαρακτηριστικό και ποιο διάσημο τον 
Torre del Bujaco.  Αναχώρηση για τη Μαδρίτη.  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  Ελεύθερος χρόνος.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η Ημέρα: Μαδρίτη
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης, η οποία θα μας 
αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας. Θα 
θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά μνημεία και τις πλατείες, αρχίζοντας 
με το κεντρικότατο σημείο την Πουέρτα Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται 
το άγαλμα σύμβολο της πόλης, την πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την 
πύλη του Αλκαλά και το πάρκο Ρετίρο.  Η περιήγηση  ολοκληρώνεται 
με την επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ, το ξακουστό Βασιλικό Παλάτι.  
Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού μπαρόκ ρυθμού με 2.800 δωμάτια, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μερικά από αυτά.  
Μην  παραλείψετε επίσκεψη στο μοναδικό μουσείο Πράδο, στο 
οποίο στεγάζονται 3.000 πίνακες και μία από τις πιο σημαντικές 
συλλογές Ισπανών ζωγράφων.  Απολαύστε αριστουργήματα 
μεγάλων δημιουργών όπως Βελάσκεθ, Μουρίλιο, Γκόγια, Ελ Γκρέκο 
κ.α.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Απόγευμα ελεύθερο.  Δείπνο.  Το 
βράδυ σας προτείνουμε βραδινή διασκέδαση με Flamenco!

8η Ημέρα: Μαδρίτη | Αθήνα 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Μαδρίτης, για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα | Δύο (2) διαν/σεις στο Πόρτο, τρείς (3) διαν/σεις 
στη Λισσαβώνα και δύο (2) διαν/σεις στη Μαδρίτη | Διαμονή σε 
ξενοδοχεία 4 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο | Ημιδιατροφή καθημερινά 
στα ξενοδοχεία (πρωινό και δείπνο) \ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας (ελληνόφωνος) | Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.  
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Πορτογαλία
Στις ακτές του Ατλαντικού

1η Ημέρα: Αθήνα | Λισσαβόνα | Πόρτο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
Λισσαβώνα.  Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το Πόρτο.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση.  
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: Πόρτο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την πόλη, η 
οποία βρίσκεται κατά μήκος των εκβολών του ποταμού Douro, στα 
βόρεια της χώρας.  Είναι ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά κέντρα 
και έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο, το 1996. Θα ξεκινήσουμε από την 
περιοχή Ριμπέιρα, στις όχθες του ποταμού Douro, όπου βρίσκονται 
τα παλιά κτίσματα και οι αποβάθρες απ’ όπου φορτώνονταν στις 
χαρακτηριστικές βάρκες το κρασί. Συνεχίζουμε με την άνω πόλη, 
όπου θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και στο 
παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων.  Ακολουθεί ο χρυσοποίκιλτος ναός 
του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το 
Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο.  Απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Πόρτο | Κοϊμπρα | Φάτιμα | Λισσαβόνα
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση νότια. Στη διαδρομή θα 
επισκεφθούμε την Κοϊμπρα, που είναι η πρώτη Πανεπιστημιούπολη 
της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές πόλεις του κόσμου. 
Θα δούμε την εκκλησία της Σάντα Κλάρα Νόβα, το χώρο του 
Πανεπιστημίου και θα περιηγηθούμε στους δρόμους της πόλης 
των ποιητών, με το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο. 
Τελευταίος μας σταθμός το κέντρο του καθολικισμού, η Φάτιμα. 
Πήρε το όνομα της από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 
1917 σε τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από 
τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση 
προσκυνήματος παγκοσμίως.  Θα συνεχίσουμε για τη Λισσαβόνα, τη 
μνημειακή πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και μία από τις ωραιότερες 
πόλεις της Ευρώπης. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
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5
Ημέρες

ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, που το ιστορικό 
κέντρο της βρίσκεται κτισμένο επάνω σε επτά λόφους. Η δυτική 
πλευρά της  καταλαμβάνεται κυρίως από το δασικό πάρκο Monsan-
to, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στην Ευρώπη, με έκταση 
κοντά στα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με πολλές πλούσιες επαύλεις. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε κάποια παραδοσιακή 
ταβέρνα, με νοσταλγικά «Φάντος».  Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα:  Λισσαβόνα
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη, η οποία είναι πλούσια 
σε γοτθική και μπαρόκ αρχιτεκτονική καθώς και σε μεταμοντέρνες 
κατασκευές. Θα περάσουμε από τις μεγάλες λεωφόρους και θα 
συνεχίσουμε με το πιο φημισμένο αξιοθέατο, το Εθνικό Μουσείο 
βασιλικών αμαξών, που περιέχει τη μεγαλύτερη συλλογή βασιλικών 
αμαξών στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι των 
Ιερωνημιτών που χτίστηκε το 1502 προς τιμή του Βάσκο ντε Γκάμα, 
όταν ανακάλυψε τον δρόμο των Ινδιών και θα φωτογραφηθούμε 
μπροστά στο μνημείο των Πορτογάλων θαλασσοπόρων, τον Πύργο 
της Μπελέμ. Χτίστηκε το 1515 στις όχθες του ποταμού Τάγου και 
έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η Ημέρα: Λισσαβόνα | Αθήνα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της πόλης, για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ 
- ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις 
και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα | Δύο (2) διαν/σεις στο Πόρτο και δύο 
(2) διαν/σεις στη Λισσαβόνα | Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων σε 
δίκλινο δωμάτιο | Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία (πρωινό 
και δείπνο) | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος | 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α. 
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Άγιοι Τόποι
Ταξίδι ονειρικό στη γη της επαγγελίας

1η Ημέρα: Αθήνα | Τελ Αβίβ | Βηθλεέμ / Ιερουσαλήμ
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για Ισραήλ.  Άφιξη 
στο Τελ Αβίβ όπου θα ακολουθήσει περιήγηση.  Θα θαυμάσουμε 
τα μουσεία Τέχνης και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, την πλατεία Γαμπίν 
με το Δημαρχείο, το μνημείο του Ολοκαυτώματος και τη μεγαλύτερη 
υπαίθρια αγορά της περιοχής, την Carmel.  Θα δούμε ακόμη τη 
Λευκή Πόλη, με τα 4.000 σε στυλ Μπάου-Χάους κτίσματα.  Στη 
συνέχεια θα βρεθούμε στη Γιάφα (Πράσινος Λόφος), την αρχαία 
Ιόππη, που λέγεται πως ιδρύθηκε τον 20ο αι. π.Χ. και είναι ένα από 
τα αρχαιότερα λιμάνια στον κόσμο.  Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε τη Γέφυρα των Ευχών, τον Πύργο του Ρολογιού, το 
Τέμενος της Θάλασσας και να περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια 
του παλιού Τελ Αβίβ, με το τοπικό παζάρι, τα πολλά εστιατόρια 
και ζαχαροπλαστεία.  Μεταφορά στη Βηθλεέμ/Ιερουσαλήμ και 
τακτοποίηση στα δωμάτια.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Ιερουσαλήμ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση της ιερής πόλης.  
Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ είναι 3.000 χρόνων, μολονότι 
το σημερινό χωροταξικό σχέδιό της, χρονολογείται κυρίως στη 
βυζαντινή περίοδο.  Ανατολικά και νότια της παλιάς πόλης βρίσκονται 
το Όρος των Ελαιών και το Όρος Σιών.  Και τα δύο συνδέονται με 
τις τελευταίες στιγμές του Ιησού Χριστού.  Θα διασχίσουμε την οδό 
του Μαρτυρίου (ο δρόμος που περπάτησε ο Χριστός, πηγαίνοντας 
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στον Γολγοθά), προσκυνώντας στον Οίκο Ιωακείμ και Άννης  και 
στο Πραιτώριο και θα καταλήξουμε στον Ναό της Αναστάσεως, 
για προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο, την ιερότερη απ’ όλες τις 
χριστιανικές τοποθεσίες.  Συνεχίζουμε για το Όρος Σιών που έχει 
ταυτιστεί με τη Γη της Επαγγελίας.  Εκεί θα δούμε τον Τάφο του 
Δαυίδ, την Πατριαρχική Σχολή και το Υπερώο, μέρος όπου λέγεται 
ότι έλαβε χώρα ο Μυστικός Δείπνος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Γαλιλαία | Ναζαρέτ | Κανά ( Προαιρετική Εκδρομή) 
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί προαιρετική εκδρομή στη Γαλιλαία.  
Επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και 
μετάβαση στο σημείο βαπτίσεως του Κυρίου, στον Ιορδάνη ποταμό.  
Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στο Όρος Θαβώρ και θα φθάσουμε στη Ναζαρέτ, το μέρος όπου 
ο Ιησούς πέρασε την παιδική του ηλικία.  Επίσκεψη στον Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην κρύπτη του οποίου υπάρχει το 
σπήλαιο, όπου λέγεται ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στην 
Παρθένο Μαρία.  Επόμενος σταθμός μας η Κανά, γνωστή από το 
πρώτο θαύμα του Ιησού στον «γάμο της Κανά», όπου μετέτρεψε το 
νερό σε κρασί.  Θα καταλήξουμε στη λίμνη Τιβεριάδα της Γαλιλαίας, 
όπου εκτός των άλλων θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή 
των Αγίων Αποστόλων.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
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4η Ημέρα: Νεκρά Θάλασσα | Κάστρο Μασάντα | Ιεριχώ 
(Προαιρετική Εκδρομή) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει 
προαιρετική εκδρομή στη Νεκρά Θάλασσα.   Η Νεκρά Θάλασσα 
είναι μία λίμνη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία και είναι το 
χαμηλότερο σημείο της Γης, 411 μ. πιο κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας.  Η περιοχή θεωρείται από την αρχαιότητα ιδιαίτερα 
σημαντικό θεραπευτικό κέντρο, λόγω της σύστασης του νερού και 
της λάσπης που βρίσκεται εκεί.  Επόμενος σταθμός μας το ορεινό 
Φρούριο της Μασάντα, το οποίο ήταν η χειμερινή κατοικία του 
βασιλιά Ηρώδη.  Θα ανεβούμε το βουνό με τελεφερίκ, για να 
δούμε τα λουτρά και την αρχαία Συναγωγή.  Η σημερινή ημέρα 
περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στην Ιεριχώ, την αρχαιότερη σύμφωνα 
με κάποιους πόλη του κόσμου.  Το μέρος όπου η Καινή Διαθήκη 
αναφέρει πως ο Ιησούς θεράπευσε δύο τυφλούς και φιλοξενήθηκε 
στο σπίτι του φοροεισπράκτορα Ζακχαίου.  Θα επισκεφθούμε κοντά 
στο κέντρο της πόλης, την Ιερά Μονή του Προφήτη Ελισσαίου, όπου 
υπάρχει μια συκομουριά αιωνόβια, όπου λέγεται ότι ο Ζακχαίος 
σκαρφάλωσε για να δει τον Ιησού και τέλος το Σαραντάριο Όρος.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Βηθλεέμ | Τελ Αβίβ | 
Την τελευταία ημέρα, αφού προγευματίσουμε, θα ξεκινήσουμε 
μία ακόμη εκδρομή προαιρετικά.  Θα επισκεφθούμε στη Βηθλεέμ, 
τη Βασιλική της Γεννήσεως, θα προσκυνήσουμε στο Σπήλαιο της 
Γεννήσεως του Κυρίου, στο χωριό των Ποιμένων και στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.  Προαιρετική 
μετάβαση στην Ι.Μ. του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου.  Εν συνεχεία 
μεταφορά στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.  Θα προσκυνήσουμε 
στη Γεσθημανή στον Τάφο της Παναγίας, θα δούμε τον τόπο της 
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προδοσίας, τον τόπο και τον Ναό της Αναλήψεως και θα κλείσουμε 
θαυμάζοντας την πανοραμική θέα της πόλης.  Μεταφορά στο Τελ 
Αβίβ, όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Απαραίτητο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ | Παρακαλούμε 
όπως ελέγξετε την ισχύ των διαβατηρίων σας και τις σφραγίδες σε 
αυτό, από ταξίδια σας πχ. στο Ιραν, για την αποφυγή καθυστερήσεων 
- προβλημάτων κατά την είσοδό σας στη χώρα του Ισραήλ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια για ΤΕΛ ΑΒΙΒ 
ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 
| Μεταφορές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο | Τέσσερις 
(4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στη Βηθλεέμ ή Ιερουσαλήμ | 
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο | Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 
| Δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο | Δύο (2) εκδρομές (ξεναγήσεις 
Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ-Γιάφα) | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας (ελληνόφωνος) | Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος, η 
μετάβαση με ταξί στο όρος Θαβώρ, η είσοδος στο κάστρο Μασάντα. 
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Πολωνία

1η Ημέρα: Αθήνα | Βαρσοβία | Κρακοβία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Πολωνίας , Βαρσοβία.  Άφιξη και άμεση αναχώρηση 
για την  Κρακοβία  και γνωριμία με την πόλη. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησης θα θαυμάσουμε το κάστρο Wawel, τον Καθεδρικό Ναό 
με την καμπάνα του Sigismondo και τους Βασιλικούς Τάφους, την 
οδό Kanonicza, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου κ.α.  
Στην πιο μεγάλη Μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης που βρίσκεται 
στο κέντρο της παλιάς πόλης, υπάρχουν πολυάριθμα κτίρια μεγάλης 
ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, όπως η Bazylika Mariacka και ο 
καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Παναγία.  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: Κρακοβία | Βρότσλαβ (Προαιρετική Εκδρομή)
Πρωινό και αναχωρούμε προαιρετικά για τη μοναδική πόλη 
Βρότσλαβ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η Βενετία της Πολωνίας» 
και είχε οριστεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016. 
Είναι χτισμένη σε 12 νησιά, πάνω στο ποτάμι Όντερ, η οποία υπήρξε 
πόλη έμπνευσης για τον Πικάσο.  Στην περιήγησή μας θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της 
Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και το Πανεπιστήμιο. 
Επιστροφή  στην Κρακοβία.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η  Ημέρα: Κρακοβία | Άουσβιτς | Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη 
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στο Άουσβιτς, ένα από τα μεγαλύτερα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, όπου βρήκαν το θάνατο πάνω από 2 εκατομμύρια 
άνθρωποι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και 
αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το 
Άουσβιτς αποτελούταν από πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη των 
οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα εκατομμύρια ανθρώπων που 
πέρασαν εδώ μόλις 60 με 70 χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και να 
ελευθερωθούν. Το πιο γνωστό σύμπλεγμα στρατοπέδων αποτελεί 
μια ανατριχιαστική και αλησμόνητη εμπειρία για κάθε επισκέπτη.  
Στη συνέχεια αναχώρηση για τα ορυχεία αλατιού της Βιελίτσκα, ένα 
από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου, που βρίσκονται 
ακόμα εν ενεργεία και προστατεύονται από την Unesco. Η διαδρομή 
περιλαμβάνει τα πιο όμορφα σπήλαια, τους διαδρόμους - περίπου 
300km εκ των οποίων 3,5km είναι επισκέψιμα, τα παρεκκλήσια και 
τα υπόγεια ποτάμια.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.  
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Κρακοβία | Τσεστοχόβα | Βαρσοβία
Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο  αναχώρηση για την ιερή 
πόλη – θρησκευτικό κέντρο της Πολωνίας, την Τσεστοχόβα. Στην 
κεντρική εκκλησία της πόλης αυτής φυλάσσεται η μοναδική εικόνα 
της Μαύρης Παναγίας. Εκατομμύρια πιστοί απ’ όλη τη χώρα αλλά 
και από το εξωτερικό καταφθάνουν συνεχώς για να προσκυνήσουν 
την εικόνα της Παρθένου Μαρίας.  Στη συνέχεια αναχώρηση για τη 
Βαρσοβία.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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5η Ημέρα: Βαρσοβία
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην πρωτεύουσας της Πολωνίας. 
Θα δούμε την πολύχρωμη παλιά πόλη, το πάρκο Γουαζιένκι, με 
το άγαλμα του Σοπέν, το «παλάτι στο νερό», το αμφιθέατρο και 
το μνημείο της μεγάλης νίκης του βασιλιά Γιάν Σομπιέσκι έναντι 
των Οθωμανών.  Θα δούμε ακόμη το Πανεπιστήμιο, το ναό του 
Σταυρού, όπου βρίσκεται η καρδιά του Σοπέν, το προεδρικό μέγαρο, 
την Όπερα και τη στήλη του βασιλιά Σιγισμούνδου. Ακολουθεί το 
μνημείο των Ηρώων του Γκέτο - το μοναδικό μέρος που σώθηκε 
από τους βομβαρδισμούς των Ναζί και το σπίτι της Μαρίας Κιουρί.  
Ελεύθερος χρόνος.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: Βαρσοβία | Λούμπλιν (Προαιρετική Εκδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή  στο 
Λούμπλιν, που κατά καιρούς το έχουν χαρακτηρίσει ως «Μικρή 
Κρακοβία» λόγω της ωραίας παλιάς πόλης.  Θα δούμε την τεράστια 
πλατεία Zamkowy, με τα ωραία σπίτια που την περιστοιχίζουν, όπου  
δεσπόζει το κάστρο της πόλης του 12ου αιώνα που γνώρισε στιγμές 
δόξας.  Στο βάθος της αυλής του υπάρχει η εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας,  ενώ διατηρείται επίσης και το παλιό πηγάδι βγαίνοντας  από 
το κάστρο, από την πύλη Grodzka.  Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στη Βαρσοβία. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η Ημέρα: Βαρσοβία | Αθήνα 
Ημέρα ελεύθερη για βόλτες στην πόλη και για τα τελευταία μας ψώνια.  
Περπατήστε στην οδό Nowy Swiat με τα υπέροχα καταστήματα και 
εστιατόρια.  Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο, για την πτήση 
της επιστροφής στην Αθήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλος καυσίμων | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα | Τρεις (3) διαν/σεις στην Κρακοβία και  (3) διαν/σεις στη 
Βαρσοβία | Διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων σε δίκλινο δωμάτιο | 
Ημιδιατροφή καθημερινά  (πρωινό και δείπνο) | Αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας (ελληνόφωνος) | Η είσοδος στο Άουσβιτς με 
τοπικό ξεναγό | Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.  
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Ρουμανία
Στη μαγεία των Καρπαθίων

1η Ημέρα: Αθήνα | Βουκουρέστι | Μπρασόβ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, απ’ όπου θα πάρουμε 
την πτήση για Βουκουρέστι.  Άφιξη στο Βουκουρέστι, το «μικρό 
Παρίσι» ή «Παρίσι των Βαλκανίων», επιβίβαση στο λεωφορείο και 
ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης.  Θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
του χωριού, που είναι εξαιρετικό στο είδος του και δείχνει την 
αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι 
της βουλής, το οποίο έκτισε ο Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου, μετά το Πεντάγωνο 
των Η.Π.Α.  Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, θα θαυμάσουμε 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα 
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισιού, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία.  Μετά την 
περιήγησή μας αναχωρούμε για το Μπρασόβ (Brasov).   Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Μπρασόβ | Σινάια | Μπραν | Ρασνόβ | Μπρασόβ 
(Προαιρετική Εκδρομή)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για εκδρομή στο «Διαμάντι 
των Καρπαθίων», τη Σινάια.  Θα επισκεφτούμε το κάστρο Πέλες, 
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της 
Ρουμανίας. Το κάστρο βρίσκεται στην περιοχή της οροσειράς των 
Καρπαθίων και κτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα με εντολή του 
Καρόλου, σε ρυθμό αναγεννησιακό.   Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε 
ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Σινάια, το μοναστήρι, κτίσμα 
του Μιχαήλ Καντακουζηνού.  Συνέχεια της περιήγησής μας, όπου 
μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, διασχίζοντας τα πυκνά δάση 
των Καρπαθίων, φθάνουμε στο Μπραν, όπου βρίσκεται το «Κάστρο
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του Δράκουλα».  Ο περίφημος Δράκουλας είναι ένα μείγμα Ιστορίας, 
μύθου, λογοτεχνίας και… τουριστικής εκμετάλλευσης. Ως ιστορικό 
πρόσωπο ο Κόμης Βλαντ Ντράκουλα ή Τσέπες (1431-1476) υπήρξε 
ηγεμόνας της Βλαχίας, που εξόντωνε τους αντιπάλους κυρίως με τη 
μέθοδο του ανασκολοπισμού (παλουκώματος). Χρησιμοποιήθηκε 
ως αιμοδιψής πρίγκιπας από τον Ιρλανδό συγγραφέα Στόκερ 
στο μυθιστόρημά του που κυκλοφόρησε το 1897, από εκεί τον 
ανακάλυψε ο κινηματογράφος και ο μύθος ήταν πια γεγονός. 
Κλείνουμε τις σημερινές μας επισκέψεις με το Ρασνόβ.  Πρόκειται 
για μια εγκαταλλελειμένη καστροπολιτεία, όπου θα θαυμάσουμε 
τους πύργους, τα πέτρινα σπίτια, το θρυλικό πηγάδι και μια υπαίθρια 
συλλογή από ξύλινες άμαξες.  Επιστροφή στο Μπρασόβ, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Μπρασόβ | Σιγκισοάρα | Μπρασόβ (Προαιρετική 
Εκδρομή)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την εκδρομή μας στην 
Τρανσυλβανία, με προορισμό τη μοναδική, Σιγκισοάρα.  Η 
μεσαιωνική και πολύ μικρή πόλη έχει πολύ μακρά ιστορία. Το 
κάστρο της, στην κορυφή ενός λόφου, έχει κηρυχθεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.  Μέσα στο κάστρο 
μπορεί κανείς να δει το ρολόι, το οποίο στέκεται στα 60 μέτρα ύψος, 
καθώς και τη Λουθηριανή εκκλησία του 1291. Το κορυφαίο από 
όλα τα αξιοθέατα, ωστόσο, είναι το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Vladimir 
Dracula.  Επιστροφή στο Μπρασόβ, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα:  Ποϊάνα | Μπρασόβ | Βουκουρέστι 
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε να γνωρίσουμε το μεσαιωνικό 
Μπρασόβ. Στα αξιοθέατα της πόλης συγκαταλέγονται η Μαύρη 
Εκκλησία στη γερμανική συνοικία, η ελληνορθόδοξη εκκλησία, η 
Πύλη της Αικατερίνης, η τελευταία πύλη της πόλης που σώζεται 
ακόμη από το Μεσαίωνα και πολλά ακόμη.  Στο κέντρο της πόλης 
θα βρείτε εστιατόρια με παραδοσιακή κουζίνα αλλά και κουζίνα από 
όλο τον κόσμο.   Ακολούθως αναχωρούμε για να απολαύσουμε 
το παραμυθένιο τοπίο στο χειμερινό θέρετρο Ποϊάνα Μπρασόβ.  Η 
Ποϊάνα Μπρασόβ είναι ένα πολύ δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο 
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και απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα.  Ενδεικτικό είναι ότι διατηρεί μέχρι 
σήμερα το παραδοσιακό χρώμα τρανσυλβανικού χωριού. Οι 
εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου είναι σύγχρονες και 
υψηλού επιπέδου. Οι μετακινήσεις στο χωριό γίνονται με άμαξες 
που τις σέρνουν άλογα και λειτουργεί σχολή ιππασίας για μικρούς 
και μεγάλους.  Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για Βουκουρέστι.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.  Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Βουκουρέστι | Αθήνα 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα έχετε χρόνο για να περιηγηθείτε 
στην όμορφη πρωτεύουσα. Στις μέρες μας συνεχίζει να κατέχει το 
ρόλο του σημαντικότερου εμπορικού, οικονομικού, πολιτικού 
και πολιτιστικού κέντρου της Ρουμανίας και ταυτόχρονα μια σειρά 
από αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα αποτελούν πόλο έλξης για 
χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα το κομψό 
αρχιτεκτονικό ύφος της περιόδου του μεσοπολέμου συναντάται 
στην πλειοψηφία των κτιρίων του ιστορικού κέντρου και δικαιολογεί 
απόλυτα τον χαρακτηρισμό που συνόδευε την πόλη ως “Μικρό 
Παρίσι της Ανατολής.  Σεργιανίστε τη λεωφόρο Calea Victoriei με την 
αύρα μεγαλοπρέπειας του παρελθόντος και τη μεσαιωνική συνοικία 
Lipscani όπου διασώθηκε μέχρι σήμερα σχεδόν από θαύμα, ενώ τα 
όμορφα μπαράκια και τα μοντέρνα μαγαζιά στα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια θα σας μαγνητίσουν.  Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ 
- ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ, με την AEGEAN AIRLINES | Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου | Μεταφορές, περιηγήσεις 
και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα | 3 διανυκτερεύσεις στο Μπρασόβ 
και 1 διανυκτέρευση στο Βουκουρέστι, σε ξενοδοχεία 4 αστέρων | 
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο | Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία.
3 δείπνα στο Μπρασόβ | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
(ελληνόφωνος) | Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα | Ασφάλεια 
Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.  
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Κρήτη

1η Ημέρα: Πειραιάς | Εν πλω
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση στις καμπίνες.  Διανυκτέρευση εν πλω.

2η Ημέρα: Ηράκλειο | Κνωσός 
Άφιξη το πρωί της επόμενης ημέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου, 
επιβίβαση στο λεωφορείο μας και μεταφορά στο κέντρο της πόλης.  
Χρόνος για το πρωινό καφεδάκι μας και ακολουθεί περιήγηση της 
πόλης.  Αφού περάσουμε από τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη του Ηρακλείου.  Από την πλατεία 
Ελευθερίας, περπατώντας λίγα λεπτά μέσα από την αγορά της πόλης, 
φθάνουμε στην πλατεία με τα Λιοντάρια.  Αφού απολαύσουμε 
τη βόλτα μας, αναχωρούμε για την Κνωσό,  προκειμένου να 
θαυμάσουμε ότι απέμεινε από τα περίφημα Μινωικά ανάκτορα 
του βασιλιά Μίνωα.  Συναρπαστικοί μύθοι, του Λαβύρινθου με 
τον Μινώταυρο και του Δαίδαλου με τον Ίκαρο, συνδέονται με το 
ανάκτορο.  Τα πολυάριθμα, εξαιρετικής τέχνης ευρήματα, αγγεία, 
σκεύη, ειδώλια, το αρχείο πινακίδων της Γραμμικής Β΄, καθώς και 
τα πρωτότυπα των τοιχογραφιών, φυλάσσονται στο μουσείο του 
Ηρακλείου.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στη 
Χερσόνησο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Χανιά | Ρέθυμνο (Προαιρετική Εκδρομή)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Ρέθυμνο, με το γραφικό 
Βενετσιάνικο Λιμάνι και την περίφημη Φορτέτσα, η οποία ορθώνεται 
πάνω σε βράχο στο λόφο Παλαιόκαστρο, στη Δυτική πλευρά της 
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πόλης.  Στους πρόποδες της Φορτέτσας απλώνεται σήμερα η παλιά 
πόλη με τα γραφικά στενά δρομάκια και τα βενετσιάνικα κτίσματα, 
ανάμεσα στα οποία και το πιο ενδιαφέρον μνημείο της πόλης, που 
διατηρείται σε άριστη κατάσταση, η Λότζια, κτίσμα του 16ου αιώνα, 
όπου σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη.  Βόλτα στην πόλη 
και αναχώρηση για Χανιά.  Θα αρχίσουμε την περιήγησή μας από 
το Τζαμί των Γενίτσαρων, την παλιά Βενετσιάνικη Εκκλησία, τον 
προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε, τη Βενετσιάνικη Λότζια και την εκκλησία 
του Αγ. Φραγκίσκου.  Βόλτα στο γραφικό Βενετσιάνικο λιμάνι και θα 
επισκεφθούμε στα ανατολικά των Χανίων, στη χερσόνησο γνωστή 
με το όνομα Ακρωτήρι, όπου βρίσκονται οι τάφοι των Βενιζέλων 
και το χωριό Μουρνιές, όπου βρίσκεται το σπίτι του Ελ. Βενιζέλου.  
Επιστροφή στο Ηράκλειο.

4η Ημέρα: Άγιος Νικόλαος | Ελούντα | Σπιναλόγκα 
(Προαιρετική Εκδρομή)
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο ακολουθεί προαιρετική εκδρομή.  
Ξεκινάμε με τον γραφικό Άγιο Νικόλαο ή απλά Άγιο, όπως 
χαρακτηριστικά τον αποκαλούν οι ντόπιοι.  Ήταν από τις πρώτες 
πόλεις στην Κρήτη απ’ όπου ξεκίνησε η τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού και η περίφημη λίμνη του Αγίου Νικολάου, γύρω από 
την οποία είναι χτισμένο το κέντρο της πόλης, εξακολουθεί να 
εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Βρίσκεται στον μεγαλύτερο φυσικό 
κόλπο της Κρήτης, τον Κόλπο του Μιραμπέλλου, που ονομάστηκε 
έτσι εξαιτίας της όμορφης θέας (mira bella) που απολαμβάνει
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κάποιος από την πόλη προς τη θάλασσα. Θα περπατήσουμε στο 
λιμάνι, που είναι γεμάτο δραστηριότητα, καθώς εστιατόρια και 
καφετέριες δημιουργούν μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, χωρίς 
όμως η πόλη να χάνει το παραδοσιακό της χρώμα.  Στη συνέχεια θα 
φθάσουμε στην κοσμοπολίτικη Ελούντα, το πολυτελέστερο θέρετρο 
του νησιού με την παγκόσμιας ακτινοβολίας φήμη του.  Ακολούθως 
θα επισκεφθούμε το νησάκι Σπιναλόγκα.  Η Σπιναλόγκα είναι μια 
μικρή άνυδρη και άγονη βραχονησίδα, έκτασης 85 στρεμμάτων, στο 
στόμιο του φυσικού λιμένα της Ελούντας. Tο νησί των ζωντανών 
νεκρών. Ακόμη και η αναφορά στο όνομά της αποτελούσε ταμπού 
για πολλά χρόνια, καθώς είχε ταυτιστεί με τον πόνο και τη δυστυχία 
των Χανσενικών που ζούσαν εκεί, στις «μεσκηνιές», απομονωμένοι 
από την τοπική κοινωνία.  Περιδιαβείτε στα λιθόστρωτα σοκάκια 
αναζητώντας τα απομεινάρια του θαυμαστού πολιτισμού που είχαν 
αναπτύξει οι τότε κάτοικοί της μέσα από το τίποτα. Τα ερείπια των 
σπιτιών, του νοσοκομείου, του σχολείου… Υποκλιθείτε στη δύναμη 
αυτών των ανθρώπων που παρά την αρρώστια τους και την κοινωνική 
περιθωριοποίηση συνέχιζαν να εργάζονται, να μορφώνονται και να 
ζουν με αξιοπρέπεια μέχρι το 1957. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Οροπέδιο Λασιθίου | Ηράκλειο | Εν πλω 
Τη σημερινή ημέρα, αφού προγευματίσουμε, αναχωρούμε για 
εκδρομή στο  ειδυλλιακό Οροπέδιο Λασιθίου.  Βρίσκεται σε μια 
ήρεμη και γόνιμη περιοχή που περιτριγυρίζεται από τα άγρια ψηλά 
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βουνά της Δίκτης και αρκετά μικρότερα Οροπέδια.  Η θέα στα τριγύρω 
βουνά της Σελένας και του Αφέντη Χριστού είναι μοναδική. Στις μέρες 
μας εκείνο που έκανε γνωστό το Οροπέδιο είναι οι περίφημοι μύλοι 
με τα λευκά πανιά, σήμα κατατεθέν της περιοχής. Πιο σημαντικό 
αξιοθέατο θεωρείται το Σπήλαιο του Ψυχρού, δίπλα στο ομώνυμο 
χωριό. Περισσότερο γνωστό ως Δικταίον Άντρον, το σπήλαιο έχει 
διαδραματίσει σπουδαίο λατρευτικό ρόλο στην αρχαιότητα, καθώς ο 
μύθος ήθελε να γεννιέται εδώ ο Δίας, ο θεός των θεών.  Γι’ αυτό και 
το Λασίθι ονομάζεται χαϊδευτικά κι ως η Βηθλεέμ της αρχαιότητας. 
Επίσης, σύμφωνα με την παράδοση, στο σπήλαιο ενώθηκε ο Δίας με 
την Ευρώπη, η οποία γέννησε τον Μίνωα.  Επιστροφή στο Ηράκλειο 
και αργά το απόγευμα επιβίβαση στο πλοίο.  Διανυκτέρευση εν πλω.

6η Ημέρα: Πειραιάς
Άφιξη το πρωί της επόμενης ημέρας στο λιμάνι του Πειραιά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, σε τετράκλινη εσωτερική καμπίνα 
(ΑΒ4) | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο 
τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
| 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου | Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο | Ημιδιατροφή καθημερινά 
στο ξενοδοχείο (πρωινό και δείπνο) | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής | Ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα | Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.    
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1η Ημέρα: Πειραιάς | Νάξος 
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους.  Μετά από περίπου 5 ώρες, άφιξη στο λιμάνι της Νάξου.  
Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.  Αργά το 
μεσημέρι θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση στα 
δωμάτια  και ξεκούραση.  Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση

2η Ημέρα: Γύρος Νησιού (Προαιρετική Εκδρομή)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το πιο ορεινό 
νησί των Κυκλάδων.   Το πρώτο χωριό που συναντάμε είναι το 
Γαλανάδο.  Έξω από το χωριό υψώνεται ο ενετικός πύργος του 
Μπελόνια.  Στη συνέχεια ο δρόμος διασχίζει το λεκανοπέδιο της 
Τραγαίας με τους απέραντους ελαιώνες. Μικρά χωριά και οικισμοί 
προβάλλουν στη διαδρομή, το ένα μετά το άλλο. Πρώτη μας στάση 
στο Χαλκί με τους ενετικούς πύργους, τα αρχοντικά και τις βυζαντινές 
εκκλησίες. Βόλτα στο χωριό και επίσκεψη στο παραδοσιακό 
αποστακτήριο κίτρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε, κοντά στο 
χωριό Μονή, την Παναγία Δροσιανή (6ου αι.), σημαντικό μνημείο 
της παλαιοχριστιανικής περιόδου με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. 
Το επόμενο χωριό που συναντάμε είναι το Φιλώτι, κτισμένο στους 
πρόποδες του Ζα, του ψηλότερου βουνού των Κυκλάδων. Από 
εδώ, ακολουθώντας έναν ορεινό ανηφορικό δρόμο, φθάνουμε 
στην Απείρανθο, το «μαρμάρινο χωριό», με τα τρία μουσεία 
(αρχαιολογικό, γεωλογικό και λαογραφικό), όπου θα σταματήσουμε 
για μία ώρα. Από την Απείρανθο, περνώντας πάνω από το μικρό 
χωριό Κεραμωτή, φθάνουμε στο χωριό Κυνίδαρο με τα βουνά που 
βγάζουν το περίφημο μάρμαρο Νάξου.  Συνεχίζοντας φθάνουμε 
στην περιοχή του Φλεριού, όπου βρίσκεται ο περίφημος Κούρος 
σε αρχαίο λατομείο στο σημείο που κατασκευαζόταν. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και Διανυκτέρευση

Νάξος
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3η Ημέρα: Χώρα Νάξου
Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με το 
νησί.  Ξεκινάμε με το Κάστρο της Χώρας, που είναι ιδανικό για τον 
πρώτο περίπατο μας. Όμορφα καλντερίμια με παλαιά φράγκικα 
σπίτια κτισμένα από παραδοσιακή πέτρα τονίζουν την κουλτούρα 
και τον πολιτισμό του νησιού εκείνης της εποχής.  Θα ξεναγηθείτε 
στο Αρχαιολογικό μουσείο, την Καθολική εκκλησία, τη σχολή 
των Ουρσουλινών, το βενετσιάνικο σπίτι και την παλαιά αγορά. 
Στη συνέχεια του περιπάτου μας θα επισκεφτούμε τον Ναό του 
Απόλλωνα, την Πορτάρα, χτισμένη τον 6ο αιώνα π.Χ.  Βρίσκεται 
πάνω σε βράχο αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο.   Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος για φαγητό και νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο  
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.  Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Νάξος | Πειραιάς 
Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη και ξενάγηση σε αποστακτήριο 
κίτρου.  Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη Χώρα για τις τελευταίες 
μας βόλτες και φαγητό.   Μεταφορά στο  λιμάνι.  Επιβίβαση στο 
πλοίο για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΑΞΟΣ -  ΠΕΙΡΑΙΑΣ, σε οικονομική 
θέση | Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο 
τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα | 3 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3 & 4  αστέρων | Διαμονή σε δίκλινο 
δωμάτιο | Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο (πρωινό και 
δείπνο) | Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής | Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα | Ασφάλεια 
Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α.    

4
Ημέρες
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Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/199 κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, 
πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε 
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη 
του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από τον ταξιδιώτη εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής σύμφωνα με το Π.Δ. 
339/1996. Σημειώνουμε επίσης ότι στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι 
γενικές πληροφορίες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων 
μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές 
πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα 
μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι 
χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το εν ισχύ έντυπο πρόγραμμα του γραφείου μας 
και τον σχετικό τιμοκατάλογο.

1.Διοργανωτής ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η εταιρεία μας είναι μέλος του Συνδέσμου 
των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων , είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε 
μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, και λειτουργεί ως 
μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με 
τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη -εκδρομέα. 

2.ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς 
Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του 
εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα 
έντυπα προγράμματα συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου 
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία 
των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων 
αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς 
σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. 

3.ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται 
με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, 
fax και τηλέφωνο , με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο 
συγκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής 
ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, και 2ον 
της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. 
Για την έγκυρη εγγραφή θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της 
προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής 
και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται 
με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει 
το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να 
απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. 
O συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την 
υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες 
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου 
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε 
τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεση τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. 

4.ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται 
στο εκάστοτε ισχύον έντυπο του γραφείου μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται 
κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπο μας με βάση τα κοστολόγια 
των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και 
άλλα έξοδα , την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € Ευρώ, καθώς και κάθε 
άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω 
παράγοντες κόστους αλλάξουν . Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες 
πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων 
ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό 
βαθμό {πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης 
μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να τού επιστραφούν τα χρήματα που έχει 
καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική 
περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες 
τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση 
από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια 
μικρή έκπτωση (γιο ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο 
δωμάτιο /καμπίνα). 

Όροι Συμμετοχής
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5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Το τουριστικό γραφείο 
έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και 
παραλείψεις τρίτων προσώπων, και των συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, 
όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών 
μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού 
(«εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων. 
Το τουριστικό γραφείο δεν μπορεί, επίσης, να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε 
καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters ) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων 
ή πλοίων λόγω της πιθανότητας αυτής μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς 
ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε 
θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής 
του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται 
σε μη εκτέλεση η πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, 
ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, 
κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω 
ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες 
λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, 
καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο 
δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, 
θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει 
τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη 
ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει 
να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους 
ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται 
αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και 
στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που 
επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από 
το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό 
παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα 
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευση 
7ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε 
απαίτηση. Μετά την αναχώρηση του πελάτη εάν προκύψουν ζημιές λόγω της 
μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού 
αποζημίωση περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν 
την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Αποζημίωση που θεμελιώνεται από 
την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, 
περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για 
να είναι δυνατή από πλευράς κόστους- η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου 
ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων. Εφ’ 
όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους καταναλωτές που 
είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν 
καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον ταξιδιώτη. Παροχές που δεν 
αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που 
αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό 
γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, 
εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίηση τους. Το γραφείο μας δεν έχει ευθύνη 
για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς 
φορείς 

6.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι 
συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει 
ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά ,για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη 
συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των 
συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευση τους στους τόπους συγκέντρωσης 
για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, 
εκδρομές, γεύματα κλπ.) ,αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας 
.Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την  ομάδα με 
δική του ευθύνη και έξοδα , χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία 
που έχασε. Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
τον συνδράμει σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε 
δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός
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στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την 
αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και 
σταθμό ( terminal ) αναχωρεί η πτήση σας. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του 
οργανωμένου ταξιδιού λόγω καθυστέρησης ταυ ταξιδιώτη συνεπάγεται την απώλεια 
του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση 
με την υπόλοιπη ομάδα με δικά του έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. 
Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα για την επανασύνδεση τους με την υπόλοιπη ομάδα 
βαρύνουν τους ίδιους τους ταξιδιώτες, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό. Σε περίπτωση 
που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί 
από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η 
ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης του εκτός ομάδας βαρύνουν τον 
ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του 
οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του 
αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειάς του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να 
εκχωρήσει την κράτηση του σε άλλο άτομο, το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την 
αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες 
ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε  περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του 
ποσού ή ενδεχόμενων προσθέτων εξόδων από την εκχώρηση ο εκχωρών και ο 
εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή 
τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι 
δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της 
υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης εφόσον αυτό κατά περίπτωση 
είναι δυνατόν. Το τουριστικό γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που 
αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης 
θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ορούς ακύρωσης. 

7.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των 
ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των 
οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, 
η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων 
ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο . Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, 
στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το 
επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή σπαστό 
ντιβάνι.Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-
15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε 
αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Στα μεμονωμένα 
ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή 
την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει 
ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα 
να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για ολη την περίοδο της 
κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων απά την 
πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χωρα υποδοχής, θα 
πρέπει εδώ να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι 
θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά .Το κάπνισμα στο πούλμαν 
απαγορεύεται .Η φράση <μέσω της πόλης > και <θα δούμε> στις οδικές εκδρομές 
δηλώνουν την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και την θέα από το πούλμαν του 
αξιοθέατου σημείου κτηρίου αντιστοίχως. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/
εκδρομής έχει χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες 
υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Η διάρκεια μισής μέρας επίσκεψης/εκδρομής έχει χρονική διάρκεια που δεν θα 
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως 
και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά 
συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και για τους δικούς τους λόγους ορισμένες 
φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. 
Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη. 

8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ.  Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο Ελληνικό 
διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης 
schengen , δέχονται και τις νέες ταυτότητες .Το γραφείο μας συνιστά να έχετε 
στο ταξίδι το διαβατήριο σας σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη 
ημερομηνία επιστροφής σας. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών 
να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξης τους σ’ αυτές. Το τουριστικό 
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γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά 
και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση 
ή/και θεώρηση τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική 
διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις 
αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης. Ειδικά οι υπήκοοι 
άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν 
σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της 
χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν. Τυχόν μη εξασφάλιση της 
έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας έγγραφων δεν δικαιολογεί την 
ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Το τουριστικό 
γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή 
άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. 
Λόγω, όμως, και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος 
έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής 
Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει 
τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από 
τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, 
την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό 
των ταξιδιωτών. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του 
ασφαλιστή είναι στη διάθεση του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου μας. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την 
οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας 
σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας συνιστούμε να 
έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας». 

10.ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, 
ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. 
Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για 
κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση 
αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Στα αεροπορικά ταξίδια, το 
βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονομική 
θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους 
αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται 
επί τόπου Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα 
των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50 Χ 40 Χ 25). 

11.ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται 
μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της 
κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης του σε άλλο 
άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο6 των Γενικών όρων 
συμμέτοχης ), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με 
τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση: • Προ 15 ημερών από την 
αναχώρηση 20 € για τα ταξίδια στην Ελλάδα και 40 € για ταξίδια στο εξωτερικό, 
κατ’ άτομο ,για διαχειριστικά έξοδα. * 15 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση: 
40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 10 έως 05 ημέρες πριν την αναχώρηση 
: 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 05 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι 
και την αναχώρηση (non show- μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του 
ταξιδιού. • Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα 
με τους όρους* των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή 
κρουαζιέρα. • Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι 
ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών 
καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Οι 
χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη 
καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα 
από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο 
ακυρώσει τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά που οφείλει δεν ισούνται 
με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων 
θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά 
σε μονόκλινο. 

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται 
να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των 
σχετικών προσπαθειών τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή 
Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του HATTA και  να ζητήσουν την μεσολάβηση της. Αν 
η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα  δικαστήρια 
της Αθήνας.
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